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CONSULTA PÚBLICA - ORIENTAÇÕES
1.

O Banco do Nordeste do Brasil S/A (doravante denominado BANCO) realiza a presente Consulta
Pública visando aprimoramento de Termo de Referência e anexos relacionados com processo
licitatório a ser realizado para contratação de serviços de implementação, treinamento, suporte
técnico e manutenção evolutiva de Solução Integrada de Gestão Empresarial na plataforma SAP.

2.

Para as empresas de prestação de serviços de implementação e sustentação de solução SAP
interessadas na presente Consulta Pública, a participação dar-se-á por meio do envio de
respostas a questões formuladas pelo BANCO e de sugestões / questões relacionadas com os
citados documentos.

3.

As empresas interessadas em participar desta Consulta Pública deverão utilizar o formulário
constante do Anexo XXIII – Modelo de Respostas para envio das respostas às questões
formuladas pelo Banco que se encontram descritas no Anexo XXII – Questões para Consulta
Pública.

4.

Utilizando o modelo de formulário constante do Anexo XXIV – Modelo de Sugestões e Questões,
as empresas interessadas em participar desta Consulta Pública também poderão encaminhar
sugestões e/ou questões que julguem poder contribuir com o aprimoramento do Termo de
Referência e anexos relacionados com a licitação e contratação já mencionadas.
4.1.1. O BANCO realizará no dia 11/12/2017, entre 13:00h e 17:00h, uma reunião para dirimir
dúvidas ou prestar esclarecimentos acerca da presente Consulta Pública. Referida reunião
será realizada na sede do BANCO (Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas), sito
à Av. Dr. Silas Munguba, 5700, Passaré, Fortaleza – CE, CEP – 60743-902.
4.1.2. Os interessados em participar da referida reunião deverão encaminhar ao endereço
eletrônico ConsultaPublicaSAP@bnb.gov.br, até o final do dia 08/12/2017, comunicação
informando o(s) representante(s) com suas respectivas identificações, cargos e telefones
de contato.
4.1.3. Todas as respostas, sugestões e questões deverão ser encaminhadas por e-mail, até
15/12/2017, para o endereço eletrônico ConsultaPublicaSAP@bnb.gov.br.
4.1.4. Utilizar o termo “CONSULTA-BNB-SAP” no preenchimento do campo de assunto da
mensagem de envio das respostas, sugestões e questões.
4.1.5. Enviar as informações de nome e telefone para contato em todas as mensagens
encaminhadas para os endereços eletrônicos citados.

5.

O BANCO prestará os esclarecimentos necessários para as empresas participantes desta
Consulta Pública.

6.

As empresas participantes desta Consulta Pública, incluindo seus empregados e representantes,
sem prévio consentimento do BANCO, não poderão:


Fazer declarações, anúncios, divulgações ou qualquer publicidade envolvendo o uso do
nome, abreviaturas e símbolos relacionados ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.;



Referir-se à existência desta Consulta Pública em press releases, avisos ou em qualquer
material publicitário distribuído ao público.

7.

A presente Consulta Pública não constitui compromisso de contrato de venda ou fornecimento
de quaisquer bens ou serviços entre o BANCO e as empresa participantes.

8.

Não cabe qualquer tipo de ressarcimento pelo BANCO às empresas participantes desta Consulta
Pública.
8.1. Cada empresa participante é responsável por seus respectivos custos e despesas
decorrentes da participação desta Consulta Pública.

9.

O BANCO compromete-se a manter sigilo de todas as informações enviadas pelas empresas
participantes desta Consulta Pública.
GENIVAL Vila Nova
Gerente

