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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

CONTRA RAZÃO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

 
Ref. Recurso Administrativo ao Edital do Pregão Eletrônico Nº 08/2017 Processo Administrativo nº 085/2017

 

SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRONICO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.494.350/0001-75,
com sede na SCN Quadra 04, Bloco B, Sala 102, Ed. Centro Empresarial Varig, CEP: 70714-900, Brasília-DF, neste
ato representada por seu procurador Sr. Ubiratan de Almeida Elias, já devidamente qualificado no processo
licitatório nº 08/2017, na forma da legislação vigente e em conformidade com a alínea “a”, inciso I, art. 109 da Lei
nº 8666/93, vem tempestivamente interpor 

 
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

 
ao inconsistente recurso apresentado pela empresa INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA., perante essa
distinta administração que de forma absolutamente coerente declarou a contrarrazoante vencedora do processo
licitatório em pauta.

 

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------
 Ilustre Pregoeiro e Comissão de Permanente de Licitação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o

respeitável julgamento da contrarrazão interposta, recai neste momento para sua responsabilidade, o qual a
empresa CONTRARRAZOANTE confia na lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser praticada no julgamento em
questão, buscando pela proposta mais vantajosa para esta digníssima administração, onde a todo o momento
demostraremos nosso direito líquido e certo, bem como o cumprimento pleno de todas as exigências do presente
processo de licitação.

 

2. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------
 A Contrarrazoante solicita que o Ilustre Pregoeiro e esta douta Comissão de Permanente de Licitação do Conselho

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, conheça a CONTRARRAZÃO e analise todos os fatos apontados, tomando
para si a responsabilidade do julgamento. No que dispõe sobre a tempestividade recursal, o artigo 4º, VIII do
Decreto nº 10.520/2002 regulamentador do Pregão estabelece que; 

 “VIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; ”

 
3. DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------

 A recorrente argumenta em sua peça recursal que o Documento Contábil da empresa Scyt não está apresentado
na forma da lei, portanto, não há como garantir a demonstração de patrimônio líquido igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor estimado para a contratação. Decumprindo o item 17.2.1. do Edital. Por ser obrigatório
por Lei, sendo essa soberana, o livro diário deveria ter sido apresentado.

 
O edital é bastante claro quanto a exigência:

 17.2. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
 17.2.1. Balanço patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma da lei, no qual deverá haver

demonstração de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação.
 17.2.2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da licitante.
 17.2.3. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou balanços provisórios. Caso o exercício

financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de
abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado por índices oficiais.

 
No arquivo de nome Arquivo 17.2.1.Balanço 2016 + DRE.pdf, extraído do documento contábil "Balanço
Patrimônial" do ano de 2016, tem-se na folha 2 CLARAMENTE o Patrimônio Líquido com valor de R$382.611,44
para o último exercício, superior então dos 10% estimados para a contratação.

 
Desta forma a alegação da empresa Infolog é completamente INFUNDADA, devendo ser desconsiderada.

 
Inconformada, pretende a Recorrente ver reformada a veneranda decisão deste pregoeiro de classificar a Scytl,
sob a alegação de que, durante a apresentação da prova de conceito ocorreram múltiplas (re)ativações nos
servidores, e utiliza-se de nossa explicação durante a prova: “Reiniciar o servidor de backoffice” e “Reiniciar
servidores eleitorais” (diversas vezes).

 
O edital é bastante claro quanto a exigência:

 4.4. Não serão permitidas, após iniciada a prova de conceito, alteração de códigos, compilação, correção, update,
reconfiguração de serviços, ativação de servidores e outros procedimentos QUE INTERFIRAM NO DESEMPENHO DO
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SISTEMA submetido à prova. Caso esse fato seja constatado pela Auditoria, a licitante terá sua proposta
desclassificada.

 
Veja que não só este fato NÃO foi constatado pela auditoria, como a recursante busca confundir o conceito de
"Ativação de servidores" visando interferir no DESEMPENHO DO SISTEMA submetido à prova, com o conceito de
"Reiciar servidores" visando fazer valer alguma configuração específica da prova de conceito, que não fere
absolutamente nenhum requisito da prova.

 
Ainda em suas alegações, a recorrente busca mais uma vez confundir a todos, alegando que o processo de
recuperação de senha demorou 50 minutos. De onde pode surgir tal afirmação uma vez que a recuperação da
senha do eleitor se deu utilizando-se um e-mail de um REPRESENTANTE DO CAU e quando a senha foi solicitada,
em menos de 30 SEGUNDOS o representante fala "CHEGOU A SENHA NO MEU E-MAIL" ?

 
A recorrente busca mais uma vez a falsa alegação que não houve demonstração do mecanismo criptográfico
utilizado para proteger os registros de logs.

 Cabe lembrar que tal mecanismo foi APRESENTADO a auditoria por meio de apresentação dos registros
DIRETAMENTE no banco de dados e consta no laudo de auditoria como "Ok".

 
Continuando sua sequencia de alegações infundadas, a recorrente afirma:

 "Com relação aos documentos usados como evidência que SUPOSTAMENTE comprovam a assinatura digital ICP-
Brasil Doc 15, os comprovantes de voto e de log de sistema não são lidos pela ferramenta indicada pelo
representante da Scytl para leitura deste (Adobe PDF Reader), que diz que os arquivos estão corrompidos. Mesmo
sendo aceitos pelo verificador da ITI, torna-se imprescindível saber o que foi afinal assinado. Não basta a
assinatura digital. Tem que ser possível saber que dados foram assinados, sem o qual, torna o documento inútil
sob qualquer ponto de vista."

 
Salienta-se que tal fato NUNCA pode ser observado durante a prova de conceito e foi apenas uma prova da
incapacidade da recorrente em lidar com documentos de assinaturas digitais.

 
Durante a prova de conceito todas as assinturas foram verificadas pelo sítio de verificação de assinaturas do ITI,
conforme exigência da prova de conceito e atestes da auditoria, e após o encerramento da prova, todas as
assinturas utilizadas foram entregues à comissão de licitação e a auditoria, e disponibilizadas aos participantes.

 
É importante lembrar que a prova de conceito apresentada pela empresa Scytl foi perfeita e completa, tendo a
Scytl provado sua capacidade de atendimento aos requisitos exigidos no Anexo II do edital, comprovando TODOS
os itens descritos no roteiro.

 
Tal alegação pode ser corroborada com o relatório emitido pela equipe de auditoria, acessível pelo endereço
"http://transparencia.caubr.gov.br/wp-content/uploads/LIC_082017_RELATORIO_POC-1.pdf", com a seguinte
conclusão:

 "Após os testes e na presença das testemunhas na sede do CauBR a empresa SCYTL Soluções de Segurança e Voto
Eletrônico “ATENDEU” aos itens constantes do anexo II Prova de Conceito e desta forma entendemos que o
software fornecido pela empresa analisado para atender o processo eleitoral está de acordo com as exigências do
“Processo Licitatório e atende todos os requisitos solicitados.

 Sendo assim damos como “homologado” o sistema apresentado pela empresa SCYTL Soluções de Segurança e
Voto Eletrônico."

 
Desta forma o conjunto de alegações da empresa Infolog é completamente INFUNDADO, devendo ser
desconsiderado.

 
Vale ressaltar ainda que apesar da seriedade da SCYTL no atendimento de TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS, a
RECORRENTE concentra-se em desabonar não só o justo julgamento do ilustre Sr. Pregoeiro, o qual, tem toda a
autoridade, respaldado pelo laudo da Auditoria contratada por esse CAU-BR que ACOMPANHOU, EXAMINOU e
APROVOU nossa PROVA DE CONCEITO, pois a mesma serve a função primordial e útil à que se destina.

 
Ilustres Senhores, fica claro de que não há qualquer motivo justo para solicitar a desclassificação da empresa
SCYTL quanto as justificativas apresentadas pela RECORRENTE.

 
Fato é que a RECORRIDA cumpriu em todos os aspectos as exigências do item e não teria qualquer motivo para ser
desclassificada. A RECORRENTE estaria exigindo a desclassificação, da CONTRARRAZOANTE, pela argumentação
INFUNDADA de desconformidades com relação à documentação enviada, que rebatemos de forma clara quanto a
descrição correta e exigibilidade de documentos, que mais uma vez provamos seu equivoco,de forma meritória e
concreta. A Objetividade do julgamento nos procedimentos licitatórios impede, de forma expressa, a
desclassificação de propostas por quesitos subjetivos e/ou que não estejam claramente definidos no instrumento
convocatório. Dessa forma, não há qualquer razão para alterar a decisão já tomada, acertadamente, pelo Sr.
Pregoeiro e que respeita todos os princípios basilares dos certames licitatórios.

 

4. DO PEDIDO
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------
 Dado o julgamento exato que foi deferido por esse nobre Pregoeiro, conforme demonstramos cabalmente em

nossa explanação, solicitamos que essa Administração considere como indeferido o recurso da empresa INFOLOG. 
 Não obstante, requer-se, também, que seja indeferido o pleito da recorrente no que tange à desclassificação da

SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÔNICA LTDA., tendo em vista que tal pedido não encontra
qualquer respaldo legal ou apoio do diploma editalício. 

 E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, que estamos interpondo estas contrarrazões, as
quais certamente serão deferidas, evitando assim, maiores transtornos.

 
Nestes Termos, Pedimos Bom Senso, Legalidade e Deferimento na manutenção da decisão que por bem resolveu
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classificar a empresa Scytl Soluções de Segurança e Voto Eletrônico no Pregão Eletrônico Nº 08/2017, declarando-
a vencedora do presente certame.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------

 Pede-se e aguarda deferimento.
 Brasília, 21 de agosto de 2017.

 
Ubiratan de Almeida Elias

 Procurador SCYTL
 Fechar


