CONSULTA PÚBLICA
RESPOSTAS DO BANCO A QUESTIONAMENTOS E DÚVIDAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Empresa
Participante

Questionamento / Dúvida da Empresa

Resposta do Banco

Empresa A

Podemos utilizar recursos remotos para determinadas fases do
projeto de implementação da solução SAP, sem prejuízo aos
produtos esperados pelo BNB e considerando que a proposta
considera valores fechados por fase?

Em tempo de implementação da solução, os recursos humanos que
podem trabalhar de forma remota são os desenvolvedores ABAP,
desde que não haja prejuízo para a execução do projeto.

Empresa A

Já existe documentação das soluções SAP que já estão
implementadas? Há o entendimento do BNB de que o Business
Blueprint realizado anteriormente será utilizado ou deve ser refeito
totalmente?

Sim, já existe documentação para a Solução SAP implementada. Os
BBPs elaborados anteriormente devem ser aproveitados, com ajustes
no que for necessário, mediante aprovação do Banco.

Empresa A

Vimos que algumas interfaces estão marcadas como excluídas em
tempo de projeto. Será necessário revisar as decisões sobre essas
interfaces? Elas podem voltar a fazer parte do escopo do projeto?

O Anexo XI divulgado na Consulta Pública não apresenta nenhuma
interface na situação de excluída.

Empresa A

Durante o período de Operação Assistida todo o time deverá estar
on site ou será permitido a utilização de alguns consultores de forma
remota, novamente, sem prejuízo à qualidade dos produtos
esperados?

A manutenção on site de toda equipe da contratada, nas
dependências do Banco, durante o período de Operação Assistida, é
condição essencial para redução dos riscos envolvidos na referida
etapa da implementação do Projeto.

Empresa A

O BNB realizará a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico,
Pregão Presencial ou Concorrência Técnica e Preço ? Haverá
Prova de Conceito utilizando-se profissionais que executarão o
projeto futuramente e com salários compatíveis ? Sugerimos a
realização de Prova de Conceito.

A licitação será realizada na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global. A
sugestão de realização de prova de conceito será avaliada.

Empresa A

O BNB irá disponibilizar instalações físicas E equipamentos
(computadores) para a realização das atividades por parte dos
profissionais da futura contratada em sua sede em Fortaleza ?

As instalações físicas e os recursos computacionais necessários à
realização do trabalho serão disponibilizados pelo Banco nas suas
dependências localizadas em Fortaleza.
Serão disponibilizados
microcomputadores do tipo desktops para os profissionais da empresa
a ser contratada.

Empresa A

Os serviços serão realizados exclusivamente nas dependências da
sede do BNB em Fortaleza ou há previsão de realização de
atividades fora da sede ? Esta informação é importante para o

Os serviços de responsabilidade da futura empresa contratada
deverão ser executados nas dependências do Banco em Fortaleza.
Em tempo de implementação da solução, os recursos humanos que
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devido dimensionamento dos custos logísticos.

podem trabalhar de forma remota são os desenvolvedores ABAP,
desde que não haja prejuízo para a execução do projeto.

Empresa A

É permitido fazer consórcio com outra empresa? Sugerimos permitir
Subcontratação para nicho específico.

Será permitida a participação em consórcio. Não será permitida a
subcontratação.

Empresa A

O BNB está considerando o cenário do SAP 4Hana e o término
próximo do suporte ao ECC junto à Fabricante SAP ?

A plataforma a ser utilizada é o SAP ECC 6.0.

Empresa A

Atividades/Escopo Adicional - Como serão tratados ? Mediante
faturamento de horas adicionais ?

A forma de tratamento de Solicitações de Mudanças será inserida na
etapa de RFP (Request for Proposal).

Empresa A

Qual é a solução fiscal atualmente em uso pelo BNB ?

A Solução Fiscal atual utilizada pelo BNB é composta por sistemas
proprietários do BANCO integrados a sistema adquirido no mercado.

Empresa A

Porque tem que ser um Centro de Treinamento SAP ? Os Centros
de Treinamento SAP não são, em sua grande maioria, empresas
prestadoras de serviços de implementação do ERP SAP, podendo
mesmo até inviabilizar a licitação.

A partir das respostas oferecidas pelas empresas participantes da
Consulta Pública, serão definidos quais os níveis de parceria SAP
exigidos das empresas licitantes e que deverão constar da próxima
etapa.

Empresa B

Será admitido, e em que condições, consórcio entre empresas para
participação no certame?

Será permitida a participação em consórcio. As condições serão
divulgadas na próxima etapa.

Empresa B

Será admitida, e em que condições, subcontratação de outras
empresas para realização de parte dos serviços?

Não será permitida a subcontratação.

Será admitido, e em que condições, atestados fornecidos por
clientes no exterior para a empresas do mesmo grupo econômico,
matriz ou filial da proponente?

A habilitação do proponente, dentre outros documentos, deverá ser
verificada mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, instalado(s) no
Brasil, declarando que contratou com o licitante a execução de
serviços similares, compatíveis com o objeto do Edital e que estes
foram ou estão sendo realizados de forma satisfatória.

O documento cita em diversos trechos: "Ajustar processos,
especificações
funcionais
e
técnicas,
configurações
e
customizações do processo de".

Sim, já existe documentação para a Solução SAP implementada. Os
BBPs elaborados anteriormente devem ser aproveitados, com ajustes
no que for necessário mediante aprovação do Banco.

Empresa B

Empresa B
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Tendo em vista que a etapa de Business Blue Print já foi realizada
no projeto anterior, os documentos de Blueprint:
-Precisam ser revisados?
-Precisa ser refeitos?

Empresa B

Não ficou claro se a responsabilidade de extração e transformação
(De/Para) de dados dos sistemas legados é de responsabilidade da
CONTRATANTE ou do CONTRATADO.

A responsabilidade pela extração dos dados dos sistemas legados é
da equipe técnica do BANCO.

Empresa B

Não ficou claro se a responsabilidade de extração e transformação
(De/Para) de dados dos sistemas legados é de responsabilidade da
CONTRATANTE ou do CONTRATADO.

A responsabilidade pela extração dos dados dos sistemas legados é
da equipe técnica do BANCO.

É correto afirmar que a extração de dados dos sistemas legados
são de responsabilidade do CONTRATANTE, visto que somente o
CONTRATANTE tem domínio sobre a plataforma, os sistemas e a
arquitetura de dados dos sistemas legados?

A responsabilidade pela extração dos dados dos sistemas legados é
da equipe técnica do BANCO.

Empresa B

O anexo XIII descreve os processos que deverão ser atendidos
obrigatoriamente pela execução dos serviços de implementação da
Solução Integrada de Gestão Empresarial da plataforma SAP
(doravante denominada de SOLUÇÃO) do Banco do Nordeste do
Brasil S/A (doravante chamado BANCO).

Empresa B

O anexo XIII-Parte 1 cita os diversos macroprocessos, cenários e
processos, em diferentes fases de projeto em diferentes status,
como:
-Blueprint: Não iniciado, Em Revisão, Concluído
-Configuração/Desenvolvimento: Não iniciado, Em Revisão,
Concluído
-Testes Integrados: Não iniciado, Em Revisão, Concluído
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Empresa B
EMPRESA C

Questionamento / Dúvida da Empresa

Resposta do Banco

A CONTRATANTE pretende ou admite a revisão ou reconstrução
dos documentos desde a etapa de Blueprint, mesmo para Blueprints
indicados como Concluídos?

Sim, já existe documentação para a Solução SAP implementada. Os
BBPs elaborados anteriormente devem ser aproveitados, com ajustes
no que for necessário mediante aprovação do Banco.

A CONTRATANTE pretende ou admite a revisão ou reconstrução
da configuração e/ou desenvolvimentos, mesmo já concluídos,
tendo em vista uma solução com maior aderência ao SAP standard,
melhores práticas, e atendimento aos requisitos?

Sim, a depender da avaliação do BANCO de que a necessidade de
alteração é a melhor solução.

A CONTRATADA pretende ou admite que os requisitos técnicos
citados neste documento com a situação ATENDIDO, devem ser
revisados ou reconstruídos?

Entendendo que a questão se refere à CONTRATANTE,
respondemos: sim, a depender da avaliação do BANCO de que a
necessidade de alteração é a melhor solução.

É obrigatório o IBM Rational? Existem outras opções de mercado
com integração nativa com SAP (Ex.: Microfocus Quality Center).

Sim. A IBM Rational é a ferramenta oficial de testes de Stress e
Performance em todas as plataformas computacionais do BANCO.
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