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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 002 

 

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

 
Questionamento 01: 
 
Por gentileza, solicitamos esclarecimentos quanto ao Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2022, cujo objeto trata-
se da 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. Precisamos obter: 
 
Organograma departamental (caso não possua, pedimos que liste os departamentos), por unidade em escopo 
(exemplo, matriz e as três unidades operativas em escopo de visita presencial). 

 
Resposta 01:   
 
O organograma está disponível para download no Portal da Transparência do Senac pelo 
link: https://transparencia.senac.br/#/al/gestao-pessoas 
 
Questionamento 02: 
 
Os departamentos possuem manuais atualizados dos procedimentos e controles internos? Descrever de forma 
macro os manuais existentes. 
 
Resposta 02:   
 
Os processos são mapeados por meio de fluxogramas. Os normativos internos são regidos por meio de Ordens 
de Serviço, criadas para regrar os procedimentos. Além disso, o Senac possui sua legislação como instrumento 
norteador. 
 
Questionamento 03: 
 
Quais são os sistemas (ex.: ERP e aplicações) atualmente em uso no SENAC? 
 
Resposta 03:   
 

Sistema Finalidade 

SIG – Sistema Integrado de Gestão Sistema pedagógico e de gestão da atividade-fim 
(Educação Profissional). 

Sistema MXM Manager ERP para gestão orçamentária, financeira, 
contábil, contratos, estoque e patrimônio. 

https://transparencia.senac.br/#/al/gestao-pessoas
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RM Totvs Gestão de Pessoas, folha de pagamento, ponto 
eletrônico medicina e segurança do Trabalho. 

GLPI – Sistema de Help Desk Sistema de Controle de solicitação de serviços de 
TI. 

HP IMC Gerenciamento de Switches. 

BNWEB (Sistema de controle bibliotecário) Gestão de itens bibliotecários. 

Send Sistema para tramitação de documentos. 

Site Institucional Portal do Senac Alagoas. 

Intranet Canal de comunicação interna. 

Qualiex Sistema para gestão dos projetos 

AVA Sistema de gerenciamento de aprendizado. 

Atendente Sistema de Call Center. 

Ouvidoria Sistema de gestão da ouvidoria. 

SGA Gestão de atendimento a clientes. 

Access Control Controle de acesso de visitantes 

G-Suíte Google Sistema de e-mail, nuvem, sistema 
webconferência, sistema de gerenciamento de 
conteúdo para escola. 

Microsoft Office 365 Aplicativos Microsoft 

Sistema Acadêmico MIRA (sistema legado) Sistema pedagógico e de gestão da atividade-fim 
(Educação Profissional). 

 
Questionamento 04: 
 
No mapeamento realizado (diagnóstico), quantos foram os tratamentos de dados pessoais identificados? 
Descrever a quantidade de tratamento com base no consentimento e no legítimo interesse.  
 
Resposta 04:   
 
Total de processos mapeados com tratamento de dados nas bases legais solicitadas: 
 

 Processos identificados com base no consentimento: 14 

 Processos identificados com base no legítimo interesse: 32 
 
Os planos de ações identificados durante o diagnóstico realizado foram classificados três tipos (segurança da 
informação, organizacional e jurídico). Para tais tipos, foram levantadas necessidades de algumas ações, as quais 
seguem os quantitativos: 
 

 Segurança da informação: 43 planos de ações; 

 Ações organizacionais: 11 planos de ações; 

 Ações de natureza jurídica: 17 planos de ações.  
 
 

 
Maceió/AL, 07 de abril de 2022. 

Comissão de Licitação 


