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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022 

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviço técnico especializado para execução do plano de 
ação para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e implantação do Sistema de Gestão 
de Privacidade, conforme este instrumento convocatório e seus anexos. 
 
Referente aos questionamentos recebidos até o momento tem-se a informar inicialmente que ao referido 

procedimento aplica-se a Resolução 958/2012 a seguir esclarece: 

 

ESCLARECIMENTO 001 

 

Atendendo ao solicitado, a seguir o esclarecimento da dúvida abaixo descrita: 

 
Questionamento 01: 
 
O item 21 da tabela apresentada no item 6 “Especificações Técnicas”, que trata sobre as especificações técnicas 
das entregas a serem efetuadas, estabelece a ação “Construir o portal da privacidade” na Etapa 04 - 120 dias. 
Questionamos se esse item se refere ao desenvolvimento front end do zero? 
 
Resposta 01:   
 
Esse item refere-se a entrega de um portal interno cuja finalidade é a oferta de um repositório de informações e 
pesquisa acerca da LGPD. 
 
Questionamento 02: 
 
O item 25 da tabela apresentada no item 6 “Especificações Técnicas”, que trata sobre as especificações técnicas 
das entregas a serem efetuadas, estabelece a ação “Indicar softwares específicos para a gestão da governança 
de privacidade e segurança da informação.” na Etapa 04 - 120 dias. Questionamos se esse item se refere ao 
Fornecimento de licenças. Caso positivo, solicitamos informar como as licitantes devem precificar as licenças. 
Caso negativo, questionamos se esse item se refere a um entregável/relatório indicando softwares que o SENAC 
pode utilizar para esse serviço. 
 
Resposta 02:   
 
Essa entrega refere-se a um relatório de indicação de softwares cujo objetivo é a gestão da privacidade e 
segurança da informação. 
 
Questionamento 03: 
 
Solicitamos informar o valor de referência estimado para essa contratação. 
 
Resposta 03:   
 
Informamos que não divulgamos o valor estimado da licitação. 
 
Questionamento 04: 
 
Por fim, questionamos se é possível entrarmos em contato com a área demandante para entendermos melhor o 
cenário e a necessidade do SENAC. 
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Resposta 04:   
 
As solicitações de esclarecimento devem ser encaminhadas por e-mail, conforme o item 18 do edital, e assim que 
recebidas serão analisadas e respondidas pela área demandante.  
 
 

 
Maceió/AL, 06 de abril de 2022. 

Comissão de Licitação 


