AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA BNB Nº 001/2016.
O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., por meio da Comissão Especial de Licitação, torna
público que fará realizar Audiência Pública, em atendimento ao disposto no Art. 39 da Lei
8.666/93, visando posterior licitação para contratação de Serviços de Publicidade.
1. DA SESSÃO DA AUDIÊNCIA
Data: 25/11/2016
Horário: 10h às 12h
Endereço: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 – Centro de Treinamento – Passaré – Fortaleza – CE.
2. DO OBJETO: permitir o acesso a quaisquer interessados e à sociedade em geral a todas as
informações pertinentes à minuta do futuro edital, visando o esclarecimento de dúvidas e
recebimento de eventuais sugestões dos participantes da Audiência, que, após a avaliação do
Banco do Nordeste, poderão ser incorporadas ao Edital.
3. DA PARTICIPAÇÃO: a Audiência pública será franqueada a todos os interessados.
3.1. Os pedidos de esclarecimentos ou sugestões poderão ser encaminhados previamente, por
meio eletrônico via Internet (e-mail: comissaoespecialdelicitacao@bnb.gov.br), até as 17h do
dia 18/11/2016, com a identificação do requerente, sob o título “Audiência Pública BNB Nº
001/2016”, sem prejuízo da manifestação oral ou por escrito durante a sessão da audiência.
4. DA CONDUÇÃO DA SESSÃO: a sessão será conduzida pelos integrantes da Comissão
Especial de Licitação e funcionários da Área de Publicidade.
4.1. Durante a Audiência Pública os interessados deverão inscrever-se para manifestações orais
ou por escrito, podendo formular indagações e pleitear esclarecimentos.
4.2. Após as apresentações e a leitura das questões e sugestões encaminhadas para o endereço
eletrônico da Comissão Especial de Licitação, terá início a manifestação dos participantes,
observada a ordem de inscrição e o prazo de 5 (cinco) minutos para cada manifestante, não sendo
permitida sua interrupção por parte dos demais participantes. A Comissão Especial de Licitação
poderá fazer perguntas aos inscritos para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam
necessários. Poderá ser realizado recesso de 20 (vinte) minutos para avaliação e resposta dos
questionamentos apresentados por escrito.
4.3. Caberá ao Presidente da Comissão Especial de Licitação esclarecer as questões de ordem
das manifestações, facultando a palavra ou retirando-a ao que extrapolar o tempo previsto, bem
como solicitar a retirada de participantes que perturbem a sessão ou abordem temas que não
contribuam para o objetivo da Audiência.
5. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: Será lavrada Ata da Audiência Pública, na qual constarão a
relação dos inscritos e os temas abordados.
5.1. Os esclarecimentos prestados durante a Audiência Pública, bem como as questões,
sugestões e considerações apresentadas ao Banco, seja pelo endereço eletrônico informado no
subitem 3.1 supracitado, seja no decorrer da Audiência, juntamente com as respectivas respostas,
inclusive as questões que porventura ainda não tenham sido lidas, serão disponibilizadas, no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir da realização da Audiência Pública, para consulta geral
aos interessados, no site do Banco www.bnb.gov.br, no link : http://www.bnb.gov.br/audiencias-

publicas/rfi.
5.2. Informações gerais sobre a Audiência poderão ser solicitadas através do e-mail
comissaoespecialdelicitacao@bnb.gov.br.

Fortaleza-CE, 10 de novembro de 2016.
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