
 

ESCLARECIMENTO 05 
 

PE.EPE.024 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO À LGPD 

Pergunta 1) Considerando que o item 3.2, na página 15 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém em 

seu texto "Em primeiro lugar, busca-se realizar um levantamento da atual situação dos bancos de dados 

da EPE, servindo de amparo para elaboração de relatório contemplando um plano de ação com a 

finalidade de executar as medidas necessárias para adequação da empresa à Lei Geral de Proteção de 

Dados.", entendemos que o projeto não se limita aos bancos de dados mas sim aos tratamento de dados 

pessoais realizados pela EPE, inclusive em bancos de dados, dados não estruturados, sistemas internos 

e externos e documentos em papel, assim solicitamos o seguinte esclarecimento: Está correto este 

entendimento?  

Resposta 1). Sim, está correto o entendimento. O Item 5 do Termo de Referência “Especificação do 

objeto” apresenta o detalhamento do tema, fazendo referência ao levantamento e mapeamento de 

processos e sistemas que tratam dados pessoais da EPE. 

Pergunta 2) Considerando que o item 1.1, na página 15 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém em 

seu texto "O objeto do presente Termo de Referência é a apresentação das especificações técnicas 

necessárias para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de levantamento, 

mapeamento de processos, implementação e acompanhamento do programa de conformidade à Lei nº 

13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), bem como do serviço de 

suporte ao Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (“Encarregado”) atuante no âmbito da 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE, nos termos do art. 41 da LGPD.", entendemos que além LGPD 

devem ser consideradas as publicações e boas práticas sobre proteção de dados pessoais da ANPD, 

TCU, ANEEL, Governo Federal e outras que se apliquem à EPE, assim solicitamos o seguinte 

esclarecimento: Está correto este entendimento?  

Resposta 2). Nos termos do Item 7.2. do Termo de Referência “Os serviços deverão ser desempenhados 

observando-se todo o regramento legal relativo ao tema de que trata a Lei nº 13.709/2018, incluindo 

normas técnicas, demais instrumentos normativos e regulamentações posteriores da Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados (ANPD). ” 

Pergunta 3) Considerando que o item 5.2, na página 16 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém em 

seu texto "O conjunto de projetos e planos de ação visando adequar a EPE à Lei Geral de Proteção dos 

Dados deverá tratar, ao menos, dos seguintes temas: (i) Governança de proteção de dados pessoais; (ii) 

Inventário de dados pessoais; (iii) Inventário de serviços e processos que tratam dados pessoais; (iv) 

Políticas, normas e procedimentos de Proteção de Dados Pessoais; (v) Divulgação e treinamento em 

Proteção de Dados Pessoais; (vi) Gerenciamento de riscos em Segurança da Informação; (vii) 

Gerenciamento de riscos em Segurança Cibernética; (viii) Gerenciamento de riscos de terceiros; (ix) 

Melhores práticas de Proteção de Dados Pessoais; (x) Gerenciamento de demandas dos titulares; (xi) 

Gerenciamento de Incidentes; e (xii) Aspectos Legais vinculados à Proteção de Dados Pessoais.", 

entendemos que também devem ser criados inventários de sistemas, suportes de dados, contratos e 

terceiros, assim solicitamos o seguinte esclarecimento: Está correto este entendimento? 

Resposta 3) Os diagnósticos e proposições de soluções correspondem aos produtos da “Etapa B” 

(mapeamento do tratamento de dados pessoais), objetos da presente contratação. 

Pergunta 4) Considerando que o item 5.10, na página 17 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém 

em seu texto "A entrega desta etapa consiste em um relatório com detalhamento do plano de projeto de 

adequação dos processos organizacionais da EPE à Lei Geral de Proteção de Dados, contemplando a 

metodologia de gestão a ser aplicada.", entendemos que além do relatório com o plano do projeto também 



devem ser entregues os resultados dos levantamentos que levaram ao projeto, assim solicitamos o 

seguinte esclarecimento: Está correto este entendimento?  

Resposta 4) O relatório indicado no item 5.10. do Termo de Referência deve ser aprovado pela EPE, 

portanto, deve vir acompanhado de sua devida fundamentação, o que inclui o resultado dos 

levantamentos realizados no projeto. 

Pergunta 5) Considerando que o item 5.11, b, na página 18 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém 

em seu texto "Avaliação dos tipos de contratos existentes na EPE quanto ao impacto da LGPD, 

identificando a necessidade de atualização ou inclusão de cláusulas contratuais", entendemos que será 

necessário conhecermos a quantidade de tipos de contratos existentes para que possamos melhor aferir 

o esforço para a realização dessa atividade de mapeamento, assim solicitamos o seguinte 

esclarecimento: Podem nos informar a quantidade de tipos de contratos estimada?  

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) Considerando que o item c, na página 18 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém em 

seu texto "Identificação de quais dados pessoais são processados em cada processo de negócio, 

documentar o fluxo dos dados, a infraestrutura de suporte (tratamento, armazenamento, 

importação/exportação de dados, sistemas de informação internos e externos, empresas etc.), ciclo de 

vida da informação e controles relacionados ao consentimento do titular.", entendemos que o conceito de 

'processo de negócio' é muito amplo para identificar o tratamento de dados pessoais, uma vez que um 

processo de negócio pode conter diversos tipos diferentes de tratamentos de dados pessoais, inclusive 

com diferentes hipóteses de tratamento, fluxos de dados pessoais, classificação de informação, 

volumetria e outros, assim solicitamos o seguinte esclarecimento: Devem ser considerados os processos 

de negócios ou processos de tratamento de dados pessoais dentro dos processos de negócio? A EPE 

pode disponibilizar a lista dos processos de negócio?  

Resposta 6) Para fins de execução dos serviços da Etapa B – “Mapeamento do tratamento de dados 

pessoais na EPE” devem ser considerados todos os tratamentos de dados pessoais presentes nos 

processos de negócio da EPE.  Quanto à lista de processos de negócios, tal diagnóstico corresponde ao 

produto da “Etapa B” (mapeamento do tratamento de dados pessoais), um dos objetos da presente 

contratação. 

Pergunta 7) Considerando que o item m, na página 18 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém em 

seu texto "Mapeamento dos controles de segurança existentes frente aos requisitos descritos nas normas 

da ABNT ISSO/IEC 27001, ISSO/IEC 27002 e ISSO/IEC 27701 (gap analysis).", entendemos que as 

normas de segurança ISO 27001 e 27002 são de 2013 e estão desatualizadas quanto aos desafios atuais 

de segurança cibernética e da informação, assim solicitamos o seguinte esclarecimento: podemos utilizar 

como framework o padrão CIS Controls v8 que foi lançado em 2021, tem versão oficial em Português e é 

recomendado pelo Governo Federal, TCU e CNJ?  

Resposta 7) Cabe à Contratada propor e indicar as referências técnico-normativas mais atualizadas, 

indicar os recursos tecnológicos necessários à implementação e a melhor forma de dar cumprimento ao 

objeto do contrato (Itens 5.21 do Termo de Referência). 

Pergunta 8) Considerando que o item 5.14, na página 19 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém 

em seu texto "O inventário deverá relacionar todos os processos da EPE que envolvam dados pessoais 

e dados sensíveis, nos termos da lei", entendemos que será necessário conhecermos a quantidade de 

processos existentes para que possamos melhor aferir o esforço para a realização dessa atividade de 

mapeamento, assim solicitamos o seguinte esclarecimento: Devemos considerar 'Processos de Negócio', 

ou 'Processos de Tratamento de Dados Pessoais'? Podem nos informar a lista dos processos a serem 

avaliados?  

Resposta 8) Para fins de execução dos serviços da Etapa B – “Mapeamento do tratamento de dados 

pessoais na EPE” devem ser considerados todos os tratamentos de dados pessoais presentes nos 



processos de negócio da EPE.  Quanto à lista de processos de negócios, tal diagnóstico corresponde ao 

produto da “Etapa B” (mapeamento do tratamento de dados pessoais), um dos objetos da presente 

contratação. 

Pergunta 9). Considerando que o item 5.13, na página 19 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém 

em seu texto "Relativamente ao inventário de dados pessoais, a CONTRATADA deverá sumarizar cada 

instância de cada dado pessoal utilizado nas operações da EPE, especificando:", entendemos que devem 

ser sumarizadas instâncias dos 'tipos de dados pessoais' e não de 'dados pessoais', assim solicitamos o 

seguinte esclarecimento: Está correto este entendimento? 

Resposta 9) Cabe à Contratada propor e indicar as referências técnico-normativas mais atualizadas, 

indicar os recursos tecnológicos necessários à implementação e a melhor forma de dar cumprimento ao 

objeto do contrato (Itens 5.21 do Termo de Referência). 

Pergunta 10). Considerando que o item a, na página 19 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém em 

seu texto "Relatório da situação atual da EPE em relação à LGPD, com o mapeamento dos fluxos de 

tratamento de dados e gaps identificados em:", entendemos que este relatório deve considerar também 

os dados em papel e os terceiros (fornecedores, prestadores de serviço, parceiros, …), assim solicitamos 

o seguinte esclarecimento: Está correto este entendimento? 

Resposta 10). Sim, está correto o entendimento. Devem ser considerados todos os tratamentos de dados 

pessoais presentes nos processos de negócio da EPE.   

Pergunta 11). Considerando que o item 5.21, a, na página 21 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', 

contém em seu texto "a. Identificar os controladores e processadores de dados envolvidos que a EPE 

dispõe em seus processos internos;", entendemos que o termo processador se refere ao operador (LGPD, 

Art. 5, inc. VII), assim solicitamos o seguinte esclarecimento: Está correto este entendimento? 

Resposta 11). Sim, está correto o entendimento. 

Pergunta 12). Considerando que o item 5.26, na página 22 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém 

em seu texto "... deverá a CONTRATADA realizar treinamentos referentes ...", entendemos que o 

treinamento será realizado de forma presencial, assim solicitamos o seguinte esclarecimento: Está correto 

este entendimento? 

Resposta 12). Não, não está correto o entendimento. De acordo com a parte final do citado item 5.26, os 

treinamentos poderão ser ministrados presencialmente, remotamente ou de forma híbrida. 

Pergunta 13). Considerando que o item 5.26, na página 22 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém 

em seu texto "... deverá a CONTRATADA realizar treinamentos referentes ...", entendemos que será 

necessário definir uma carga horária para os treinamentos para que possamos melhor aferir o esforço 

para a realização dessa atividade, assim solicitamos o seguinte esclarecimento: Podem nos informar a 

carga horária, quantidade e conteúdo de treinamentos esperados?  

Resposta 13) A realização dos treinamentos tem por escopo promover a divulgação do programa de 

conformidade junto aos colaboradores da EPE envolvidos no projeto, devendo ser definido por acordo 

entre as Partes a carga horária, a quantidade e o conteúdo dos treinamentos. 

Pergunta 14) Considerando que o item 5.26, na página 22 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém 

em seu texto "... Os treinamentos e capacitações realizados pela CONTRATADA serão dirigidos aos 

colaboradores, ...", entendemos que será necessário definir a quantidade de pessoas a serem treinadas 

/ capacitadas para que possamos melhor aferir o esforço para a realização dessa atividade, assim 

solicitamos o seguinte esclarecimento: Podem nos informar a quantidade, carga horária e número de 

participantes esperados?  

Resposta 14) A realização dos treinamentos tem por escopo promover a divulgação do programa de 

conformidade junto aos colaboradores da EPE envolvidos no projeto, devendo ser definido por acordo 

entre as Partes a carga horária, a quantidade e o conteúdo dos treinamentos. 



Pergunta 15) Considerando que o item 5.26, na página 22 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém 

em seu texto "... Os treinamentos e capacitações realizados pela CONTRATADA serão dirigidos aos 

colaboradores, ...", entendemos que o material didático poderá ser disponibilizado para o aluno em 

formato digital, assim solicitamos o seguinte esclarecimento: Está correto este entendimento?  

Resposta 15) A realização dos treinamentos tem por escopo promover a divulgação do programa de 

conformidade junto aos colaboradores da EPE envolvidos no projeto, devendo ser definido por acordo 

entre as Partes a carga horária, a quantidade e o conteúdo dos treinamentos. 

Pergunta 16). Considerando que o item 5.23, na página 22 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém 

em seu texto "5.23. A CONTRATADA deverá prestar serviços de assessoria técnica ...", entendemos que 

será necessário definir a o nível de serviços esperado para a assessoria técnica, para que possamos 

melhor aferir o esforço para a realização dessas atividades, já que esta etapa E terá vigência de 12 meses 

e prevê, em seu item 5.35, um relatório mensal de atividades, assim solicitamos o seguinte 

esclarecimento: Como devem ser definidos os limites e a forma de acionamento e o acordo de nível de 

serviço da Fase II? Haverá ordem de serviço?  

Resposta 16) A resposta se encontra no item 5.35 no que tange às entregas da “Etapa E”. 

Pergunta 17). Considerando que o item b, na página 22 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém 

em seu texto " (LIA);", entendemos que a entrega é o 'Modelo do Relatório', assim solicitamos o seguinte 

esclarecimento: Está correto este entendimento?  

Resposta 17). Sim, o entendimento está correto. 

Pergunta 18). Considerando que o item 7.4, na página 24 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém 

em seu texto "7.4. Os serviços, considerando a estrutura física da EPE, serão prestados no seu escritório 

sede que se localiza na Praça Pio X, n. 54, Centro – Rio de Janeiro", entendemos que que todos os 

serviços serão prestados de forma presencial, assim solicitamos o seguinte esclarecimento: Está correto 

este entendimento? 

Resposta 18). Não, não está correto o entendimento. Os serviços poderão ser prestados 

presencialmente, remotamente ou de forma híbrida. O que o item 7.4 informa é que se houver a 

necessidade de prestação de serviços na forma presencial devem ser realizados no Escritório Central da 

EPE. 

Pergunta 19) Considerando que o item 6.2, na página 24 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém 

em seu texto "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", entendemos que os profissionais apresentados 

devem possuir curso superior nas áreas solicitadas e vínculo com o proponente, assim solicitamos o 

seguinte esclarecimento: Está correto este entendimento?  

Resposta 19) De acordo com o Item 6.2, exige-se 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 sobre legislação de outros países sobre proteção de dados, 

conhecimento em governança corporativa e processos e segurança da informação. Cumpre esclarecer 

que esta exigência pode ser suprida pela CONTRATADA de diversas maneiras, inclusive por meio da 

celebração de contratos de prestação de serviço com profissionais que demonstrem possuir a expertise 

necessária à execução do objeto do contrato, mantendo-se a Contratada a única responsável perante a 

EPE pela prestação destes. 

Pergunta 20) Considerando que o item 6.3, na página 24 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém 

em seu texto "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.", entendemos que  que somente serão necessários registros para profissionais de áreas 

que sejam regulamentadas, por exemplo, vez que tecnologia da informação e áreas correlatas não são 

regulamentadas e não têm conselhos profissionais, portanto não será necessária a apresentação de 

certificação profissional para áreas não regulamentadas, e o atestado deve se referir a projeto realizado 

pela proponente, assim solicitamos o seguinte esclarecimento: Está correto este entendimento?  

Resposta 20) O item 1 está correto. Quanto ao item 2, a licitante melhor classificada deverá apresentar 

um ou mais atestados que comprovem ter prestado serviço compatível com o objeto do pregão, sem 

prejuízo da observância ao item 6.2 do Termo de Referência.  

Pergunta 21) Considerando que o item 6.4, na página 24 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém 

em seu texto "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.", entendemos que os atestados devem ser emitidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado do porte e volume da EPE, assim solicitamos o seguinte esclarecimento: Está 

correto este entendimento?  

Resposta 21). Não, não está correto o entendimento, pois, não há exigência neste sentido. 

Pergunta 22)Considerando que o item 6.4, na página 24 do arquivo 'Edital PE.EPE.024.2021', contém 

em seu texto "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.", entendemos que o proponente deve também apresentar um atestado de 

capacidade técnica demonstrando que a empresa realizou projeto de LGPD similar., assim solicitamos o 

seguinte esclarecimento: Está correto este entendimento?  

Resposta 22) O item 1 está correto. Quanto ao item 2, a licitante melhor classificada deverá apresentar 

um ou mais atestados que comprovem ter prestado serviço compatível com o objeto do pregão, sem 

prejuízo da observância ao item 6.2 do Termo de Referência 

 
 
 
 

 
 


