
 

 

 

ESCLARECIMENTO 01 
 

PE.EPE.024 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO À LPD 

Pergunta1). A vedação que dispõem os itens 7.5, 13.1 e 13.2 do edital restringem a competição, onde 
somente escritórios de advocacia ou advogados poderão participar da licitação, o que é vedado pela 
lei, além do desencontro com as jurisprudências pacificadas dos Tribunais de Contas dos Estados e 
da União. Pelas atividades requeridas, temos experiência, inclusive comprovada por Atestados de 
Qualidade Técnica, porém existem atividades que só poderão ser exercidas por um advogado. Cabe 
esclarecer que nossa firma não é escritório de advocacia, e dada a sua natureza, nem poderia. 
Porém, para os serviços que exigem o envolvimento de advogado, temos parcerias com escritórios 
de advocacia, formalizados através de Contrato de Prestação de Serviços, o que é perfeitamente 
legal, e usual para este tipo de objeto. Assim, consultamos V. Sras. da possibilidade de ver-se 
retificado o Edital nesta parte para que nossa firma também possa concorrer à esta licitação que será 
de grande valia.  
 

Resposta 1). Após análise de nossa CONJUR informamos os tópicos de vedação à subcontratação 
para a realização de atividades concernentes ao objeto, não serão modificados. Isto porque, a 
necessidade da contratada contar com uma equipe multidisciplinar para dirimir questões relativas à 
contratação em destaque está exposta nos termos do item 6. do TR, transcrito a seguir: 
 
“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. ” 

 

Logo, o argumento de que a cláusula de vedação à subcontratação viola a concorrência, e que limita 
a contratação somente para escritórios de advocacia não procede, pois, é exigência de qualificação 
técnica que a contratada conte com uma equipe multidisciplinar.  
 
Ademais, destaca-se o disposto na Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) sobre o tema: 
 
“Art. 78. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá 
subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela empresa pública ou pela 
sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do certame.  (Vide Lei nº 14.002, de 2020) 
§ 1º A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação 
técnica impostas ao licitante vencedor. 
(...) 
§ 3º As empresas de prestação de serviços técnicos especializados deverão garantir que os integrantes de seu corpo 
técnico executem pessoal e diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada 
em procedimento licitatório ou em contratação direta. ” 

 

Assim, o pleito de modificação do edital não prosperará, pois (i) ainda que fosse permitida a 
subcontratação, com a fixação de limites no edital, a subcontratada deverá atender às exigências de 
qualificação técnica impostas ao licitante vencedor; e (ii) o caso em tela se enquadra na hipótese 
prevista no art. 78, §3º, da Lei das Estatais por se tratar de contratação de serviços técnicos 
especializados. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14002.htm#art22

