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Esclarecimento 07 
 

 
 
 

QUESTIONAMENTO 1 

Inicialmente me apresento como sendo o BDM da Unidade de Segurança da LOGICALIS, responsável em 

atender a FINEP, e desta forma, conduzindo o Processo de Licitação LGPD internamente e com nossos 

parceiros. 

Nos antecipando em relação aos questionamentos, encaminhamos solicitação de informações iniciais para 

definição de sizing da consultoria técnica: 

 Validação de escopo para mapeamento do ambiente 

A quantidade de processos de tratamento de dados a serem avaliados se mantem em 40 conforme 

informado em resposta em fase anterior do processo? 

 

RESPOSTA 

Esta é a primeira fase – consulta pública - do processo de licitação. 

Anteriormente houve reuniões com possíveis fornecedores, a fim de se conhecer os serviços oferecidos 

para auxiliar no processo de adequação da Finep à Lei, além de se buscar informações sobre os preços 

cobrados. Nesta ocasião, foram feitas algumas indagações à Finep que as respondeu com estimativas. 

Não é conhecido o número exato de processos de tratamento de dados realizados na empresa. 

 

QUESTIONAMENTO 2 

Qual a quantidade de diretorias ou gerências que deverão ser entrevistadas para mapeamento dos 

processos? 

 

RESPOSTA 

Todas as unidades administrativas constantes do organograma da Finep devem passar por uma entrevista 

inicial para identificação daquelas que têm processos que tratam dados pessoais. A partir deste 

levantamento inicial é que se poderá conhecer o número exato de unidades administrativas que deverão 

ter seus processos mapeados. 

O organograma da Finep traz a quantidade total de unidades administrativas da empresa e está disponível 

em: http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/organograma 



 
 
QUESTIONAMENTO 3 

Para uma definição da solução adequada ao ambiente da FINEP, necessitamos das seguintes informações 

sobre o escopo para descoberta automatizada de dados não estruturados: 

Quais sistemas operacionais, aplicações e repositórios em nuvem a descoberta deve ser realizada? 

 

RESPOSTA 

Alguns dos sistemas da Finep são: 

- Sistema de projetos não reembolsáveis da Intranet 

- Finep Inovação 

- Finep Pesquisa 

- Inovacred 

- ERP – Peoplesoft – módulo de RH 

- ERP – Peoplesoft – módulo de compras e contratações administrativas 

- ERP – Peoplesoft – módulo financeiro 

- ERP RH - Nexo – Software para Gestão de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho 

- Sistema de Cobrança 

 

QUESTIONAMENTO 4 

Qual a quantidade de estações, servidores de arquivos e repositórios em nuvem a descoberta deve ser 

realizada? 

 

RESPOSTA 

Não temos essa informação disponível no momento, mas estamos na fase de Consulta Pública para que 

justamente as questões sobre as especificações e forma de seleção do proponente sejam debatidas e 

sirvam de subsídio para os documentos finais do processo de licitação. 

 

QUESTIONAMENTO 5 

Qual o volume estimado de dados (em GB) que se pretende executar a descoberta? 

 

RESPOSTA 



 
 
Não temos essa informação disponível no momento, mas estamos na fase de Consulta Pública para que 

justamente as questões sobre as especificações e forma de seleção do proponente sejam debatidas e 

sirvam de subsídio para os documentos finais do processo de licitação. 

 

QUESTIONAMENTO 6 

Quais tipos e extensões de arquivos a aplicação deve varrer para descobrir dados pessoais? 

 

RESPOSTA 

Não temos essa informação disponível no momento, mas os mais usuais (.doc, .xls, .pdf, .odt, .ppt) 

devem ser contemplados. Além disso, estamos na fase de Consulta Pública para que justamente as 

questões sobre as especificações e forma de seleção do proponente sejam debatidas e sirvam de subsídio 

para os documentos finais do processo de licitação. 

 

QUESTIONAMENTO 7 

Já existe uma lista definida de tipos de dados que deverão ser buscado pela ferramenta nos arquivos? 

 

RESPOSTA 

Não temos essa informação disponível no momento, mas estamos na fase de Consulta Pública para que 

justamente as questões sobre as especificações e forma de seleção do proponente sejam debatidas e 

sirvam de subsídio para os documentos finais do processo de licitação. 

 

QUESTIONAMENTO 8 

Escopo de palestras e treinamentos: 

Fase 3: Elaboração do Plano de Ação: Treinamento para colaboradores da Finep para a adequação da 

empresa à LGPD e a implementação das recomendações técnicas nas dependências da empresa ou de 

forma remota. 

Qual a quantidade de turmas e participantes previstos de treinamentos e palestras nesta fase? 

 

RESPOSTA 

Vai depender do que for apresentado no plano de trabalho detalhado, previsto no capítulo 4, mas estima-

se, ao menos, uma turma para cada um dos seguintes temas: Tecnologia da Informação, Segurança da 

Informação, Processos de Negócios, Conformidade/Compliance, sendo cada uma com uma média de 20 

alunos. 



 
 
QUESTIONAMENTO 9 

Fase 4: Apoio à execução do Plano de Ação: Palestras e treinamentos, nas dependências da empresa ou 

de forma remota, para colaboradores da Finep para a continuidade da adequação da Finep à LGPD. 

Qual a quantidade de turmas e participantes previstos de treinamentos e palestras nesta fase? 

Certo de seu entendimento, desde já agradecemos, colocando-nos a disposição para qualquer 

esclarecimento adicional, ou mesmo no agendamento de reunião onde poderemos explicar um pouco mais 

sobre a LOGICALIS, assim como nosso modelo de atuação no mercado de consultoria em Segurança. 

(como forma de apoio em sua análise, anexo resumo institucional) 

 

RESPOSTA 

Como esta fase só vai acontecer sob demanda da Finep, não há como saber se haverá alguma turma, 

nem quantas turmas poderão ser solicitadas. Tampouco se sabe quais poderão ser os temas abordados e 

quantos serão os participantes. A fim de amenizar o grau de incerteza, é que foi criado o critério 

“complexidade” no cálculo final do serviço que vier a ser demandado. 

Agradecemos pela participação nesta consulta pública sobre a minuta de Termo de Referência. A consulta 

tem por objetivo coletar feedback sobre o que foi planejado e eventuais contribuições para o seu 

aperfeiçoamento. 

 

Atenciosamente, 

Equipe LGPD 

 
 
 
 
 

 

 


