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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO 
referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 
 

PERGUNTA 01: Workflow ajustável ao modelo de governança que será aplicado ao Canal; Quando é 
mencionado workflow ajustável, questionamos se já há um fluxo aprovado internamente. Isso porque, 
nosso sistema conta com um fluxo padrão para as solicitações, com a distinção de solicitação urgente 
e normal, que poderá ter alteração do prazo, tão somente. 
Esse fluxo é composto da seguinte maneira, o titular do dado faz uma solicitação em um ambiente 
web destinado para isso, e automaticamente é direcionado para o DPO, o qual poderá encaminhar 
para um comitê (comercial, RH e demais), com o prazo de resposta. 
 
RESPOSTA 01: Sim, nosso fluxo é similar ao citado. Do titular de dados para o DPO e esta direciona 
para os responsáveis nas áreas, caso necessário. 
 
 
PERGUNTA 02: Relatórios de Sistema customizáveis as necessidades da empresa; Quais os tipos 
de relatórios que vocês desejam extrair do sistema? Caso não tenha algum modelo, é possível a 
customização, durante os 30 dias de implantação? Considerando que os tipos de relatórios são fixos.  
 
RESPOSTA 02: Relatórios de tempo de abertura da solicitação, quantidade de solicitações 
recebidas, tipo de solicitação. Mas durante os 30 dias de implantação podemos trabalhar na 
customização de algum específico, o importante é que a ferramenta forneça essa funcionalidade. 
 
 
PERGUNTA 03: Perfis de acesso, com definição de hierarquia e existência de trilha de auditoria; Há 
algum padrão desejável de quantidade de perfis e restrição de acesso? 
 
RESPOSTA 03: Distinção entre perfil de acesso do DPO e de um responsável de área, por ex. O 
DPO poderia ver a solicitação de forma integral, assim como ter acesso a todas as funcionalidades da 
ferramenta, já o responsável de área, apenas aos dados do processo que foi envolvido. E também 
qualquer alteração ou inclusão de informações deve ficar registrada no sistema. 
 
 

PERGUNTA 04: Relatórios ➔ O Canal fornecerá diversos relatórios que possibilitarão um 
gerenciamento sistemático dos dados, emite alertas automáticos e mapeamento dos tipos de 
manifestação, entre outras características atribuídas ao processo; Considerando que o sistema não 
possui BI, quais os tipos de relatórios desejáveis? O que são esses alertas automáticos? Em quais 
momentos eles deverão ser disparados?  
 
RESPOSTA 04: Relatórios de acompanhamento das solicitações, conforme mencionado acima. Os 
alertas seriam avisos sobre prazo da solicitação, principalmente quando for direcionado para o 
responsável de área, avisaria o DPO que a solicitação já ultrapassou o prazo. 
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PERGUNTA 05: Alertas Críticos ➔ Alertas imediatos para pessoas indicadas, em casos de não 

atendimento de prazos estabelecidos podem ser encaminhados para dispositivos móveis além de 
desktops; Referidos alertas, podem ser disparados por qualquer dispositivo, desde que logado no 
sistema, e o alerta é encaminhado por e-mail. Dessa maneira, atende a demanda de vocês? Caso 
negativo, como deverão ser os alertas? 
 
RESPOSTA 05: Sim atende. 
 
 
PERGUNTA 06: O serviço deve ser apresentado em módulos que possibilite identificar e tratar as 
demandas, através de fluxo de trabalhos específicos por tipo de manifestação e possibilidade de 
alteração dessas classificações de acordo com as lições aprendidas do processo; Poderiam 
esclarecer quais os tipos de fluxo por tipo de manifestação? Nosso sistema não permite a alteração 
das classificações, justamente pela trilha de auditoria e risco para a empresa. Posto isso, 
questionamos ainda, qual o tipo de alterações vocês querem realizar.  
 
RESPOSTA 06: Estamos considerando aqui que iremos receber solicitações, dúvidas e possíveis 
reclamações ou até denúncias dos titulares de dados, com relação aos dados pessoais que temos 
deles na empresa. Caso essa manifestação seja cadastrada inicialmente errada pelo titular, 
possamos alterar o tipo do pedido e fazer o direcionamento da manifestação.  

 

Curitiba, 21 de outubro de 2020. 

 

 
Atenciosamente, 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 
 


