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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 006 

 

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

 
Questionamento 01: 
 
Com relação ao item 11 da tabela apresentada no item 6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, indica a etapa 
"Disponibilizar vídeos sobre proteção de dados, tendo em vista a capacitação de novos colaboradores". Para 
atendimento a este item, nossa empresa tem como atuação a consultoria e não o desenvolvimento de vídeos, 
existindo a subcontratação de um parceiro. Este modelo atende às exigências do edital? 
 
Resposta 01:   
 
Sim, atende. 
 
Questionamento 02: 
 
Com relação ao item 12 da tabela apresentada no item 6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, indica a etapa "Definir 
e implementar processo de auditoria do Sistema de Gestão de Privacidade de Dados". É possível trazer mais 
detalhes quanto à expectativa de entregáveis para esta solicitação? 
 
Resposta 02:   
 
Uma das entregas previstas no edital é a implantação do Sistema de Gestão de Privacidade de Dados. Esse 
modelo deverá ser implantado e a consultoria deverá implementar uma sistemática que permita o Senac Alagoas 
executar auditorias periódicas de conformidade em relação aos requisitos implantados, garantindo a melhoria 
contínua do Sistema. 
 
Questionamento 03: 
 
 Com relação ao item 22 da tabela apresentada no item 6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, indica a etapa 
"Implantar sistemática e processo de gestão de riscos relacionados ao tratamento de dados pessoais". É possível 
trazer mais detalhes quanto a expectativa de entregáveis para esta solicitação? 
 
Resposta 03:   
 
A empresa vencedora deverá implantar um sistema de gerenciamento dos riscos identificados na fase de 
diagnóstico (já executada), implementando política de riscos, indicação de ferramentas para o controle e 
monitoramento dos riscos e treinamento da equipe. 
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Questionamento 04: 
 
Com relação ao item 21 da tabela apresentada no item 6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, indica a etapa "Construir 
o portal de privacidade". Questionamos se a entrega se refere à preparação de conteúdo e demais informações 
relacionadas à LGPD, que venham a compor o portal, sendo a página/domínio de posse do SENAC/AL, bem como 
toda a operacionalização para a disponibilização de informações no portal. Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta 04:   
 
A empresa vencedora deverá preparar o conteúdo e implementar o portal, ficando a critério da contratada definir 
o meio mais adequado. 
 
Questionamento 05: 
 
Dentro de nossa metodologia, contamos com o apoio de escritórios de advocacia parceiros para a condução de 
atividades jurídicas. Há algumas atividades indicadas no item “6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS”, como Revisão 
do termo de sigilo e criar modelo para avaliação do legítimo interesse, por exemplo. Entendemos que este modelo 
de atuação está em conformidade com o Edital, já que há atividades de natureza jurídica, nosso entendimento 
está corre? 
 
Resposta 05:   
 
Sim, correto. 
 
 
 

 
Maceió/AL, 11 de abril de 2022. 

Comissão de Licitação 


