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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 005 

 

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

 
Questionamento 01: 
 
Item 2: Realizar capacitação dos colaboradores em segurança da informação e privacidade e sugerir cronograma 
de capacitação regular  
Pergunta: É esperado algum nível de certificação? Se sim qual? Capacitação para quantas pessoas?  Qual 
entendimento do órgão em relação ao tempo mínimo dessa capacitação? 

 
Resposta 01:   
 
Não há necessidade de certificação. Temos um total de 273 colaboradores. A capacitação deverá contemplar um 
padrão de conhecimento suficiente para que os colaboradores tenham um entendimento sobre a legislação.  
 
Questionamento 02: 
 
Item 5: Capacitação do DPO  
Pergunta:  É esperado algum nível de certificação? Se sim qual? Capacitação para quantas pessoas?  Qual 
entendimento do órgão em relação ao tempo mínimo dessa capacitação?   
 
Resposta 02:   
 
A consultoria contratada para este objeto deverá capacitar o DPO acerca da LGPD, ao plano de implementação, 
à gestão de riscos e auditoria. A consultoria deverá sugerir cursos para a certificação do DPO os quais não estão 
incluídos neste objeto.  
 
Questionamento 03: 
 
 Item 6: Elaboração e implantação de processo de gestão de incidentes de segurança e privacidade 
Pergunta: Existe alguma ferramenta para a implementação do processo de gestão de incidentes de segurança e 
privacidade? Se sim, qual a ferramenta? 
 
Resposta 03:   
 
Há um processo formulado para promover a gestão dos incidentes, no entanto não possuímos ferramenta para tal 
controle. 
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Questionamento 04: 
 
Item 7: Implementação dos processos para atendimento dos direitos dos titulares, de acordo com a Lei 
13.709/2018. 
Pergunta: Existe alguma ferramenta para a implementação dos processos para atendimento dos direitos dos 
titulares? Se sim, qual a ferramenta? 
 
Resposta 04:   
 
Há um processo formulado para atendimento aos direitos dos titulares, contendo o fluxo e as responsabilidades, 
bem como a descrição das atividades do encarregado, contudo não possuímos ferramenta implantada para este 
fim. 
 
Questionamento 05: 
 
Item 8: Elaboração e implantação do processo de análise de impacto à privacidade para novos projetos 
Pergunta: Existe alguma ferramenta para a implementação dos processos para atendimento dos direitos dos 
titulares? Se sim, qual a ferramenta? 
 
Resposta 05:   
 
Não temos ferramenta implantada. 
 
Questionamento 06: 
 
Item 12: Definir e implementar processo de auditoria do Sistema de Gestão de Privacidade de Dados 
Pergunta: Existe alguma ferramenta para a implementação dos processos para atendimento dos direitos dos 
titulares? Se sim, qual a ferramenta? 
 
Resposta 06:   
 
Não temos ferramenta implantada. 
 
Questionamento 07: 
 
Item 15: Criar e implantar processo de auditoria de segurança e proteção de dados 
Pergunta: Existe alguma ferramenta para a implementação do processo de auditoria de segurança e proteção de 
dados? Se sim, qual a ferramenta? 
 
Resposta 07:   
 
Não temos ferramenta implantada. 
 
Questionamento 08: 
 
Item 16: Elaborar e implantar política de classificação das informações 
Pergunta: Existe alguma ferramenta para a implementação política de classificação das informações? Será 
necessário a configuração de alguma outra solução durante a implementação? Se sim, qual a ferramenta? 
  
Resposta 08:   
 
A Política de Classificação das Informações é um documento norteador que podemos publicar no Portal da 
Privacidade. Não temos ferramenta implementada. 
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Questionamento 09: 
 
Item 21: Construir o portal da privacidade 
Pergunta: Não está claro. Existe alguma solução tecnologia para a construção do portal de privacidade? O que 
deve ser tratado nesse portal? Somente a solicitação do titular de dados? Ou a parte de consentimento também 
deverá constar no portal? 
 
Resposta 09: 
  
A concepção do portal compreende um repositório de conhecimento acerca da legislação e boas práticas de 
privacidade em proteção de dados pessoais e segurança da informação, devendo estar disponível para nosso 
público interno. 
 
Questionamento 10: 
 
Item 22: Implantar sistemática e processo de gestão de riscos relacionados ao tratamento de dados pessoais 
Pergunta: Existe alguma ferramenta para a implementação do de gestão de riscos relacionados ao tratamento de 
dados pessoais? Se sim, qual a ferramenta? 
 
Resposta 10: 
 
Está em fase de contratação um software que permitirá esse monitoramento. 
 
 
 

 
Maceió/AL, 08 de abril de 2022. 

Comissão de Licitação 


