
 

ESCLARECIMENTO 03 
 

PE.EPE.024 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO À LPD 

Pergunta 1). Qual a expectativa da quantidade de documentos / políticas a serem 
desenvolvidas?  
Resposta 1) Quanto à expectativa da quantidade de documentos e políticas a serem 
desenvolvidas pela Contratada, a especificação do objeto da contratação é trazida pelo Item 5 
do Termo de Referência, em especial o item 5.21, alínea “c” (políticas de privacidade, de 
segurança e de proteção de dados adotados), ao qual nos remetemos. 
 
Pergunta 2). Quantas áreas a EPE possui atualmente?  
Resposta 2). Quanto às áreas que a EPE possui atualmente, o organograma da Empresa pode 
ser conhecido no site da EPE (www.epe.gov.br). 
 
Pergunta 3). Existe alguma previsibilidade de framework que deverá ser utilizado? 
Resposta 3). Quanto à previsibilidade de framework que deverá ser utilizado, o Termo de 
Referência não traz qualquer exigência neste sentido, não tendo sido adotado pela EPE 
nenhum framework relativo ao objeto da contratação. Ainda, cabe à Contratada propor e indicar 
os recursos tecnológicos necessários (Itens 5.21, alínea “d” e Item 5.25). 
 
Pergunta 4). Devemos nos atentar à Lei de Acesso à Informação (LAI) nesse projeto? 
Resposta 4). Quanto à necessidade de observância da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), cumpre esclarecer que, por ser a EPE uma empresa 
pública federal, integrante da Administração Pública indireta, sua atuação está subordinada aos 
ditames desta legislação específica, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 1º da 
LAI. Portanto, a atuação da Contratada não poderá ir de encontro aos ditames legais 
estabelecidos na referida legislação (Item 5.3). Por fim, cumpre esclarecer que não há 
incompatibilidade entre a LAI e a LGPD, sendo possível que casos concretos exijam 
ponderação de valores, tendo em vista os diferentes bens jurídicos em questão. 
 
Pergunta 5). Quantos tipos de contrato a EPE possui que deverão ser analisados quanto à 
necessidade de atualização ou inclusão de cláusulas? 
Resposta 5) Quanto aos tipos de contrato da EPE que deverão ser analisados quanto à 
necessidade de atualização ou inclusão de cláusulas, tal diagnóstico corresponde ao produto 
da “Etapa B” (mapeamento do tratamento de dados pessoais), um dos objetos da presente 
contratação. 
 
Pergunta 6). Para a Fase II (Etapa E – Assessoria ao Encarregado) existe uma expectativa de 
nível de senioridade dos profissionais alocados ou a contratada poderá sugerir um “mix” de 
profissionais que atenda aos requisitos dessa fase?  
Resposta 6) Quanto à “Etapa E” (serviço de assessoria ao Encarregado da EPE), não há no 
Termo de Referência exigências quanto ao nível de senioridade dos profissionais alocados pela 
Contratada. De acordo com o Item 6.2, exige-se tão somente que a equipe técnica da 
CONTRATADA seja composta por profissionais com atestados de capacidade técnica, no 
mínimo, nas áreas jurídico regulatório, tecnologia da informação e proteção de dados, com 
currículo comprovando a atuação, conhecimento teórico e prático em LGPD, conhecimento 

http://www.epe.gov.br/


sobre legislação de outros países sobre proteção de dados, conhecimento em governança 
corporativa e processos e segurança da informação. 

 
Pergunta 7). Ainda na Fase II, Etapa E, é informado no edital que os serviços de assessoria ao 
Encarregado devem ser iniciados no início da vigência do contrato. Qual a expectativa de 
atuação da equipe pela EPE uma vez que boa parte das suas atribuições será analisada e 
definida/implementada durante as etapas anteriores? 
Resposta 7) Com relação à “Etapa E”, espera-se que a Contratada atue junto ao Encarregado 
da EPE na criação do programa de conformidade, na prestação de esclarecimentos e adoção 
de providências, na elaboração ou atualização do Relatório de Impacto à Proteção de Dados 
pessoais e do Relatório de Avaliação de Legítimo Interesse, e no cumprimento das metas 
fixadas na proposta de conformidade contínua para governança, gestão da privacidade e 
segurança da informação na EPE. 
 


