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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 004 

 

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

 
Questionamento 01: 
 
Entendemos que a proposta comercial e documentos de habilitação só devem ser enviados após a fase de lances, 
está correto nosso entendimento? Nesse caso, no momento do cadastramento de valores no portal não haverá a 
necessidade de anexar nenhum arquivo? 

 
Resposta 01:   
 
De acordo com o item 10.1. do edital, a proposta comercial inicial, bem como a documentação de habilitação 
deverão ser anexadas no portal de Licitações–e, até a data e horário de abertura da sessão pública do certame.  
 
10.1. Nos termos fixados neste Edital, a PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA, bem como catálogos, manuais, 
folders, encartes, prospectos, enfim, quaisquer demonstrativos dos produtos ofertados (amostra, material 
impresso ou indicação da URL do fabricante que permita comprovar as especificações técnicas dos produtos 
ofertados), como também a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, deverão ser, previa e exclusivamente, 
anexadas ou enviadas pelo Sistema do Banco do Brasil, até a data e horário de abertura da sessão pública do 
certame. 
 
Questionamento 02: 
 
Entendemos que a comprovação de formação e especialização da equipe técnica citada no item 12.4.2.1 será 
realizada em momento posterior à habilitação, está correto nosso entendimento? 
 
Resposta 02:   
 
A empresa deverá apresentar a documentação pertinente a equipe técnica juntamente com a documentação de 

habilitação ou apresentar a Declaração de Futura Contratação, conforme o item 12.4.3 do edital.  

 

 
Maceió/AL, 08 de abril de 2022. 

Comissão de Licitação 


