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Esclarecimento 

Pregão Eletrônico nº 06/2022 
 

 

Questionamento recebido: 

Entendemos que as certificações exigidas no item 9.14 podem estar distribuídas entre os membros da equipe 

técnica que atuará no projeto. Está correto nosso entendimento?  

Resposta: Correto o entendimento. 

Questionamento recebido: 

Conforme mencionado no item 9.14.9 da qualificação técnica, entendemos que o certificado ou diploma de 

conclusão de Mestrado em Engenharia da Computação com Foco em Redes e Segurança da Informação 

também será aceito. Está correto nosso entendimento? 

Resposta: Sim, há de ter previsão de especialidade em segurança da informação. 

Questionamento recebido: 

No termo de referência, não estão descritos e detalhados todos os “Resultados Esperados” da FASE 3 – 

IMPLEMENTAÇÃO. Solicitamos o detalhamento para análise, assim como está descrito para as demais 

Fases do edital.  

Resposta: Considerem o seguinte: "Resultados: Medidas implementadas para governar dados pessoais com 

mais efetividade." 

Questionamento recebido: 

As 200 horas solicitadas somente são suficientes para realização do “Plano de Ação com Recomendações”. 

Com isso, há divergência com o escopo, pois não faz parte desenvolver tais atividades em um trabalho de 

assessoria para “Plano de Ação com Recomendações”. Portanto, entendemos que nesses itens mencionados 

e outros que tiverem a mesma conotação, poderão ser adotados procedimentos de assessoria voltados 

apenas e exclusivamente para entrega do “Plano de Ação com Recomendações” (amostras). Está correto 

nosso entendimento?  

Resposta: Não foi compreensível esta pergunta. 

Questionamento recebido: 

O valor estimado para a prestação do serviço é somente para realização do serviço prestado por empresa 

especializada, ou também contemplam a compra, instalação e implementação de soluções tecnológicas que 

venham a apoiar os processos desenhados?  

Resposta: O valor é só para a consultoria. Sobre eventuais aquisições, vide as observações da Fase 05.  
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Questionamento recebido: 

No item “3.1 Objetivo Geral” mais propriamente na FASE 01 – PREPARAÇÃO é descrita a atividade 

(Identificar leis de privacidade e outras normas aplicáveis ao segmento de atuação). Poderiam nos informar 

se o que gostariam é que uma equipe jurídica realizasse o levantamento de todas as legislações brasileiras 

que de alguma foram mencionam privacidade de dados conforme o segmento de atuação do CRMV/SC e 

fosse realizado um agrupamento dessas informações em um único local, por exemplo em uma planilha do 

excel? Se nossa compreensão estiver incorreta, poderiam nos detalhar um pouco mais o que se espera?  

Resposta: Trata-se de uma tabela de leis as quais o Conselho Regional tem que responder e que estejam 

atreladas ao tratamento de dados pessoais. 

Questionamento recebido: 

Ainda no item “3.1 Objetivo Geral” mais propriamente na FASE 01 – PREPARAÇÃO é descrita a atividade 

(Realizar auditorias e avaliações dos dados iniciais). Nosso entendimento é de que gostariam que fosse 

realizado um Assessment onde fosse verificado o grau de conformidade do CRMV/SC com a Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD). Nossa compreensão desse item está correta? Se não, poderiam nos detalhar 

um pouco mais o que se espera do mesmo?  

Resposta: Está correto o entendimento. 

Questionamento recebido: 

Ainda no item “3.1 Objetivo Geral” mais propriamente na FASE 03 – IMPLEMENTAÇÃO é descrita a 

atividade (Registrar bancos de dados para dados pessoais). Nosso entendimento é de que gostariam que 

fosse realizado um inventários manual dos sistemas que contém dados pessoas, com base em entrevistas 

realizadas com os departamentos do CRMV/SC. Nossa compreensão desse item está correta? Se não, 

poderiam nos detalhar um pouco mais o que se espera do mesmo?  

Resposta: Correta interpretação. 

Questionamento recebido: 

Ainda no item “3.1 Objetivo Geral” mais propriamente na FASE 05 – AVALIAÇÃO E MELHORIA é 

descrita a atividade (Envolver uma parte externa para avaliações Proteção de Dados e Privacidade). 

Compreendemos que gostariam que fosse contratada pela empresa vencedora do Pregão uma empresa que 

realizasse uma auditoria externa com base na ISO/IEC 27701:2019? Nosso entendimento está correto? Essa 

auditoria seria com o objetivo de certificar o CRMV/SC nessa ISO? Se não, poderiam nos detalhar um 

pouco mais o que se espera do mesmo? 

Resposta: O CRMV-SC não pretende a certificação em ISO, bastando uma análise externa da proteção de 

dados e privacidade. 

Questionamento recebido: 

Adicionalmente poderiam nos confirmar se conforme compreendemos com a leitura completa do Edital, 

que o fornecimento de soluções tecnológicas não estão inclusas nesse edital, sendo de total responsabilidade 

do CRMV/SC a aquisição, instalação e parametrização de tais soluções, se for recomendado pela 
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consultoria vencedora do Pregão durante o projeto? Se nossa compreensão estiver incorreta, poderiam 

informar quais soluções tecnológicas é esperado que sejam entregues e implementadas durante o projeto?  

Resposta: Não estão inclusas no edital. Vide resposta à pergunta 5. 

Questionamento recebido: 

Poderiam nos informar ainda quantos departamentos serão envolvidos nesse projeto? Em quais localidades? 

Quantas pessoas desses departamentos serão disponibilizadas para apoiar na execução do projeto?  

Resposta: 14 setores, em Florianópolis e Chapecó. Para as entrevistas, por exemplo, serão ouvidas ao 

menos 14 pessoas de cada um dos setores do CRMV-SC. Apoiarão na execução do projeto, no mínimo, 5 

pessoas. 

Questionamento recebido: 

No momento de apresentação da proposta, precisaremos juntar uma proposta juntamente com os 

documentos de habilitação, ou apenas inserir o valor no campo próprio do sistema? 

Resposta: Será necessário juntar a proposta com os documentos de habilitação, conforme anexo II do 

Edital. 

Questionamento recebido: 

Será aceita assinatura eletrônica nos documentos que necessitarem serem assinados pelo sócio? 

Resposta: Sim. 

Florianópolis, 21 de setembro de 2022. 

 

 

Marcela Nunes Botelho 

Pregoeira do CRMV-SC 
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