
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

CONCORRÊNCIA Nº 03/2021 
 

 

Identificação da empresa: YAGO MORGAN 

Data de envio: 31 de março de 2021 às 11h47 

Forma de envio: e-mail 
 

QUESTIONAMENTOS TÉCNICOS 

 

1. Sobre o escopo e abrangência do objeto, qual a dimensão da estrutura a ser considerada? 

(Exemplo: quantitativo de diretorias, conselhos, superintendências, coordenadorias, áreas de 

negócio, setores internos, etc.)  
 

Ver o Estatuto Social do Clube 

 
2. A Contratante possui inventário listando os sistemas que fazem parte de seu parque 

tecnológico, bem como, quais são os data centers em uso/disponíveis – cloud, SaaS, Iaas, Paas ou 

onPrimeses? É possível disponibilizar?  

 
Possui. É possível disponibiliza-los 
 
 

TCF:   sistema web. (servidor Local) 

BENNER: Sistema cliente Servidor (Servidor Local) 

Pacto: Cloud 

Docz: Sistema web (servidor Local) 

Gescom (sistema cliente servidor (servidor local) 
 

3. A Contratante possui o detalhamento do quantitativo máximo de processos envolvidos no 

escopo do edital? 
 

Não.  
 

4. Quanto ao item 1.2 e 1.3 do Termo de Referência consta descrito “disponibilizar no sítio 

eletrônico”, e então questiona-se: A contratada deverá efetivamente disponibilizar (carregar) no 

sítio eletrônico, ou se trata de fornecer a documentação necessária para ser carregada no site? 
 

Trata-se de fornecer a documentação necessária para ser carregada no site. 
 

5. Quanto ao item 1.2 do Termo de Referência, questiona-se: o formulário deverá ser 

desenvolvido em meio eletrônico? Qual o entregável esperado pela Contratante? 
 

Sim. PHP orientado no objeto. 
 

6. Quanto ao item 1.3, b.4; e item IV, c, a Contratante disponibilizará a política de classificação 

de dados? A empresa possui solução de classificação da informação, como por exemplo DLP? 

 Não. 
 

7. Quanto ao item IV, a Contratante pretende que seja desenvolvido um plano de conscientização 

para empregados, usuários e para parceiros/terceiros?  
 

Sim. 



8. Quanto ao item IV, b, a Contratante pretende que seja elaborado companhas de 

conscientização – desde a criação, edição/editoração, publicação e acompanhamento de 

indicadores? 

 

Sim. 
 

 9. A Contratante fornecerá os fluxogramas de trabalho com as respectivas atividades 

desempenhadas em cada área? 
 

 Não. 
 

10. Quantas áreas internas da Contratante participarão do processo de implementação, por meio 

deste Edital?  
 

Ver o Estatuto Social do ICB. 

 

11. A Contratante já realizou algum trabalho prévio voltado para adequação LGPD? É possível 

sinalizar quais atividades já foram desenvolvidas?  

 

Não se aplica. 

 

12. A documentação resultante da consultoria Contratada (ROPA/ROTD, DPIA/RIPD, Políticas 

de Privacidade, etc), será submetida a análise de órgãos colegiados de Diretoria? Em caso 

positivo, o prazo de aprovação foi considerado na estimativa de prazo para execução dos 

trabalhos?  

 

Ver o Edital - Item 9 do Termo de Referência. 

 

13. A Contratante possui carga horária mínima estimada para as atividades de conscientização 

(item 1.2 alínea a; item I.V, alíneas “a e b”)?  

 

A ser definido pelo licitante. 

 

14. Quanto as atividades de conscientização (item 1.2 alínea a; item I.V, alíneas “a e b”), qual o 

formato pretendido para execução dessas atividades? Exemplo EAD, inloco? Deverá ser 

fornecido algum material de apoio?  

 

A ser definido pelo licitante. 

 

15. Quanto as atividades de conscientização (item 1.2 alínea a; item I.V, alíneas “a e b”), em caso 

de fornecimento de material de apoio, o escopo de trabalho da Contratada é o fornecimento do 

conteúdo? Em caso positivo, qual o formato pretendido. 

 

Fornecimento do conteúdo e material respectivo.  

 

16. A contratação pretende a adequação em relação aos dados pessoais dos associados, e/ou 

alcança também os funcionários/colaboradores da Contratante?  

 

O Clube como um todo. 

 



17. A Contratante possui definido os entregáveis respectivos ao objeto da contratação?  

 

Ver Edital. 
 

QUESTIONAMENTOS PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 

 

1. Quanto ao item V, 5.1, a, referente a qualificação técnica, serão aceitos atestados de 

capacidade técnica referentes a atuação em empresas privadas limitadas, Eireli e outros?  
 

Sim. 
 

2. O ICB possui orçamento estimado para a contratação? Em caso positivo, poderia informar?  

 

Não se aplica. 

 

3. O ICB possui uma estimativa de horas para desenvolvimento do projeto do Edital? 

 

Ver critérios do edital. 

 

 
Brasília, 1º de abril de 2021. 

 
 

 

Luciane Zanella 

Presidente da Comissão 


