
 

AVISO 01 
 

PE.EPE.024 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO À LGPD 
 
 
Em relação ao item 6 – CAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA – temos: 
 

6.1. A prestação de serviços técnicos especializados ligados à implementação da LGPD, tais como planejamento 

inicial, mapeamento do tratamento de dados, análise de adequação, criação do programa de conformidade, além da 

atividade de encarregado de dados em si, constituem atividades com elevado grau de especialização. Assim, justifica-

se a exigência de qualificação técnica mínima compatível com a especificidade dos serviços a serem contratados. 

6.2. A equipe técnica da CONTRATADA deve ser composta por profissionais com atestados de capacidade técnica 

no mínimo nas seguintes áreas: jurídico regulatório, tecnologia da informação e proteção de dados, com currículo 

comprovando a atuação, conhecimento teórico e prático em LGPD, conhecimento sobre legislação de outros países 

sobre proteção de dados, conhecimento em governança corporativa, processos e segurança da informação 

6.3. Toda a comprovação de capacidade técnico-operacional da CONTRATADA deverá ser realizada por meio de 

certidões/atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que tenha prestado 

serviço(s) compatível(is) com o objeto ora licitado, sendo considerado como compatível(is) os serviços de consultoria 

especializada em implantação da LGPD em outras empresas. Os profissionais devem estar devidamente registrados nos 

respectivos conselhos profissionais competentes. 

6.4. Nos atestados, deverá constar a descrição dos serviços já executados, os nomes dos profissionais, assim como 

a indicação explícita das funções por exercidas pelos profissionais, sendo necessário que a equipe técnica seja formada 

por profissionais com formação técnica com experiência nas áreas jurídico regulatório, governança corporativa, processo 

e segurança da informação, sendo aceito somatórios de atestados. 

6.5. A comprovação da qualificação técnica da empresa CONTRATADA se dará durante a etapa de habilitação do 

processo licitatório. 

RESUMIDAMENTE E NA PRÁTICA AS EXIGIENCIAS DE HABILITAÇÃO SÃO: 

São previstas 2 habilitações: A 1° da empresa e a 2° da equipe técnica. As comprovações da empresa estão 
previstas no item 6.3 do termo de referência, e as comprovações da equipe técnica estão descritas nos itens 
6.2 e 6.4 do termo de referência. 

ATENÇÃO 

1.As comprovações da empresa (item 6.3 do TR) devem ser anexas concomitantemente com a 

proposta inicial da licitante.  

2.Para não incorrer em restrição à competição, a EPE exigirá das licitantes as comprovações 

referentes a equipe técnica (itens 6.2 e 6.4 do TR), antes da homologação do certame, quando 

convocada pelo pregoeiro. 

 

 

 
 
 
 

 
 


