
    

 
 

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: 

Resposta ao pedido de impugnação feito pela FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS. 

Senhores, 
 
Trata-se da análise do pedido de impugnação solicitado pela empresa FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, 
com sede na Rua Bernardo Guimarães, nº 1986, bairro Lourdes em Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.140-
082, inscrita no CNPJ sob o nº 04.032.380/0001-05, que alega necessidade de alterações a serem feitas no edital 
e seus anexos, conforme segue. 
 
No que se refere à tempestividade verifica-se que o pedido de impugnação foi encaminhado e recebido em 07 de 
abril de 2022, portanto, dentro do prazo legal, conforme dispõe o item 18.2 do referido edital, razão pela qual 
passamos a responder. Lembramos que os processos licitatórios executados pelo SENAC são regidos pela 
Resolução SENAC 958/2012. 
 
1) DA QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – PERFIL MÍNIMO EXIGIDO DO PROFISSIONAL INDICADO. 
 
 Resposta: Entendo não haver prejuízo em flexibilizar a redação da cláusula em questão e de maneira a ampliar 
a competitividade, as exigências para a equipe técnica foram alteradas, não exigindo um número de profissionais, 
mas competências necessárias à execução do projeto. 
 
Sendo assim, o ponto impugnado será acolhido e dado provimento. 
 
Onde se lê:  12.4.2. A empresa deverá informar a relação de sua equipe técnica, apresentando, no mínimo, 01 
(um) profissional com nível superior especialista em gestão de projetos, 01 (um) profissional com nível superior 
completo da área de Tecnologia da Informação especialista em segurança da informação e com notória 
experiência em LGPD e 01 (um profissional) com nível superior com certificação em DPO e ISO 27.001 
12.4.2.1. Cada profissional indicado, deverá comprovar sua formação e especialização. 
 
Leia-se: 12.4.2. A empresa deverá possuir em sua equipe técnica, profissional com nível superior especialista 
em gestão de projetos, especialista em segurança da informação, notória experiência na LGPD e certificações 
adequadas a assegurar a privacidade no tratamento de dados pessoais, a exemplo da certificação de DPO e ISO 
27.001. 
12.4.2.1. O (s) profissional (is) indicado (s), deverá (ão) comprovar sua formação e especialização. 
 
2)  DO REQUISITO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA NÃO ESTEJA ATRELADA À FASE DE HABILITAÇÃO 
 
Resposta: A exigência de comprovação de qualificação, em verdade, é requisito para o bom exercício das 
atividades que serão desenvolvidas, porém o próprio edital já prevê a possibilidade de a empresa realizar a 
declaração de futura contratação: 
 

12.4.3. Declaração de Futura Contratação indicando o nome, CPF, número do registro, do 
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto da 



    

contratação. O nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos 
atestados de responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 
12.4.3.1. Caso a licitante vencedora apresente a Declaração de Futura Contratação, conforme 
o item 12.4.3. Deverá apresentar a documentação do responsável técnico na assinatura do 
Contrato 

       
 
 

 
Maceió/AL, 11 de abril de 2022 

Comissão de Licitação 


