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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

DECISÃO DO PREGOEIRO 

 

Processo Administrativo: 085/2017 – Pregão Eletrônico nº 08/2017 

Objeto: Contratação de Sistema Eleitoral Via Internet 

Recorrente: INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA 

Recorrido: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR) 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa INFOLOG 

TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA contra a decisão do pregoeiro que habilitou a 

empresa SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRONICO LTDA, 

resumidamente, sob os argumentos de que não houve demonstração contábil válida 

de acordo com a legislação e, ainda, que a empresa habilitada demonstrou 

incapacidade em realizar a prova de conceito seguindo as regras estabelecidas pelo 

edital. 

Cumpridas as formalidades legais, foi oportunizada aos demais licitantes a 

apresentação de contrarrazões no prazo legal, sendo essas apresentadas pela 

empresa SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRONICO LTDA, que 

rebateu os pontos suscitados pela recorrente. 

A área técnica do CAU/BR responsável pela demanda dos serviços, Gerência 

do Centro de Serviços Compartilhados do CAU/BR, foi ouvida, manifestando-se nos 

termos da Nota Técnica nº 021/2017 – GERCSC/CAU-BR. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO 

 

DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL 

 

O Termo de Referência concebido pelo CAU/BR, e que instrui o Pregão 

Eletrônico n° 8/2017, contempla um conjunto de premissas necessárias para 

assegurar a execução do processo eleitoral, que se dá conforme as regras e o 

cronograma descritos na Resolução CAU/BR n° 122, de 23 de setembro de 2016 

(disponível no endereço eletrônico http://www.caubr.gov.br/resolucao122/). 

Inicialmente, cumpre observar que não merece prosperar a alegação da 

recorrente de que não há como garantir a demonstração de patrimônio líquido igual ou 

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação porque a 

documentação contábil não foi apresentada na forma da lei. 

http://www.caubr.gov.br/resolucao122/
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O item 17.2 do Termo de Referência do ato convocatório do Pregão 

Eletrônico nº 08/2017, estabelece: 

 

“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.” 

 

Dessa forma, ao cotejarmos a regra editalícia com o balanço patrimonial 

enviado pela licitante classificada em primeiro lugar, concluímos pela comprovação de 

que a empresa possui patrimônio líquido superior a 10% (dez por cento) do valor 

estimado na licitação. Ora, a licitação está estimada em 290.000,00 (duzentos e 

noventa mil reais) e o patrimônio líquido em 31/12/2016 é de R$ 382.611,44 (trezentos 

e oitenta e dois mil seiscentos e onze reais e quarenta e quatro centavos). 

A qualificação econômica exigível é aquela indispensável, nem menos nem 

mais, à garantia do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato derivado da 

licitação. Assim, exigir comprovações além dos já estabelecidos pelo edital pode 

caracterizar excesso de rigor e formalismo o atendimento da exigência contida no art. 

31, inciso I, da Lei 8.666/1993. 

Neste sentido está o entendimento do ilustre doutrinador Marçal Justen Filho, 

senão vejamos: 

 

Numerosas controvérsias têm sido levantadas a propósito da forma de apresentação 
das demonstrações contábeis. Embora a relevância do tema tenha conduzido à 
antecipação do juízo sobre o tema, cabe retornar à matéria novamente. 
Afigura-se descabida a disputa sobre o tema da forma concreta de apresentação dos 
documentos contábeis, especialmente quando isso se traduza em problema gerado 
pela omissão do ato convocatório. Veja-se que a primeira fórmula para evitar disputas 
é o edital indicar, de modo claro, a exigência reputada como necessária por parte da 
Administração. Atender a essa regra evitaria a maior parte dos problemas concretos, 
eis que o interessado teria ciência prévia da concepção visualizada como correta por 
parte da Administração. 
Por outro lado, o fundamental reside na apresentação de documentos sérios, 
confiáveis e úteis. É imperioso ter em vista que o balanço é um instrumento para 
avaliação do preenchimento dos requisitos de habilitação. O documento, em si 
mesmo, nada prova. O balanço é exibido para verificar se o licitante preenche os 
índices adequados. O relevante é o conteúdo do balanço, o qual tem de merecer 
inquestionável confiabilidade. 
Quando o art. 31, inciso I, refere-se à apresentação na forma da Lei, isso significa 
que a contabilização não pode ser produzida de acordo com cogitações subjetivas 
variáveis. Mas não significa que somente possam ser admitidas algumas alternativas 
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específicas, determinadas, imutáveis. Nem teria sentido encaminhar à Administração 
a contabilidade em si mesma (livros contábeis, etc.). 
O licitante tem de apresentar o balanço e as demonstrações contábeis, elaboradas de 
acordo com as regras próprias. Poderá exibir uma cópia autenticada ou uma via 
original. Não há motivo razoável para negar-se a validade da exibição de um extrato 
dos documentos contábeis, contendo o balanço e demais informações, devidamente 
assinado pelo representante legal da empresa e de seu condutor. 
E se o edital foi omisso e um licitante apresentou documento reputado insatisfatório? 
A omissão não pode prejudicar o particular. Tem de produzir-se diligência para dar 
oportunidade ao particular comprovar que o conteúdo do documento que exibiu 
corresponde às informações e aos dados contábeis contidos em sua contabilidade. 
(Comentários à lei de licitações e contratos, 15ª ed., Dialética, 2012) (grifos nossos) 

  

O balanço patrimonial apresentado pela empresa SCYTL SOLUÇÕES DE 

SEGURANÇA E VOTO ELETRONICO estava registrado na junta comercial 

competente, bem como estava assinada pelo contador da empresa, de acordo com a 

legislação vigente. Assim, concluo não haver razoabilidade em exigir que o balanço 

patrimonial fosse acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diário. 

 

DA PROVA DE CONCEITO 

 

 Em relação aos pontos da prova de conceito suscitados na peça recursal, a 

área técnica do CAU/BR foi ouvida, manifestando-se nos seguintes termos: 

 

“Com todo o respeito ao teor do recurso ora combatido, não procedem as 
alegações formalizadas pela empresa INFOLOG ora recorrente, razão pela qual 
deverá a sua peça de recurso ser julgada manifestamente improcedente, senão 
vejamos:  

De acordo com o texto do recurso:  
INFOLOG: 5. DA PROVA DE CONCEITO  
O CAU/BR contratou, visando garantir a transparência do processo licitatório 

e, até mesmo, eleitoral, uma empresa especializada para realizar a Auditoria das 
soluções eleitorais propostas, inclusive sendo esta a responsável por conduzir a 
Prova de Conceito. Como definido no Edital, a prova de conceito ocorreu em sessão 
pública e foi registrada (fotos e vídeos) pelas empresas presentes. O objetivo da 
Auditoria contratada seria atestar, guiada pelas normas editalícias, e propor formas 
para que fosse possível garantir que a licitante realmente tinha como cumprir os 
requisitos exigidos no Edital em questão, e mitigar quaisquer riscos envolvendo o 
processo, logicamente não desabonando da responsabilidade da licitante em 
apresentar os requisitos exigidos na sua totalidade sem omissão alguma e com a 
proatividade que se é esperada durante uma PoC.  

Neste sentido, acreditamos que apenas os fatos apresentados na sessão 
pública, sem deixar nada como “subentendido”, devem ser julgados para atestar ou 
não a capacidade da licitante SCYTL, de outra forma, permitiria levantar suspeita da 
lisura do processo. A título de nota, frisamos que as argumentações que seguem 
visam apontar os momentos em que estas falhas apareceram e puderam ser 
claramente observadas durante a prova de conceito, porém por razões que 
desconhecemos, foram completamente ignoradas no laudo da empresa de Auditoria. 
Os argumentos que sucedem apontam as falhas e permitem a reconsideração do 
referido laudo e consequentemente a desclassificação da licitante.  

DAS MÚLTIPLAS (RE) ATIVAÇÕES DOS SERVIDORES DE APLICAÇÃO E 
DA INDISPONIBILIDADE DURANTE A POC  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licitações-lei-8666-93
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Em sua Publicação, Licitações e contratos, o TCU é claro ao discorrer que:  
“Ato convocatório - edital ou convite - é a lei interna de licitações públicas. 

Tem por finalidade fixar as condições necessárias à participação dos licitantes, ao 
desenvolvimento da licitação e à futura contratação, além de estabelecer determinado 
elo entre a Administração e os licitantes. Deve ser claro, preciso e fácil de ser 
consultado.”  

A norma editalícia é clara, o item 4.4 do edital tem a seguinte redação:  
INFOLOG: “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 
sistema submetido à prova. Caso esse fato seja constatado pela Auditoria, a licitante 
terá sua proposta desclassificada.”  

Pode ser observado no vídeo e nas fotos retiradas na data da Sessão Pública 
pela Infolog, que os servidores tiveram que ser reativados (reiniciados) várias vezes 
após o início da PoC, ferindo o item 4.4 do Edital. Para fazer uma reativação é 
necessário primeiro desativá-los e depois ativá-los.  

EM RESPOSTA: A empresa INFOLOG se engana no seu entendimento, pois 
a reativação de servidores não é permitida apenas durante a prova de votação, item 
2.1 – Desempenho.  

2.1 DESEMPENHO  
Gerar um colégio eleitoral com dados fictícios de, no mínimo, 80.000 (oitenta 

mil eleitores). Deverão existir, no mínimo, duas chapas concorrentes em cada 
unidade da federação;  

Simular uma eleição completa com o colégio eleitoral acima descrito em até 2 
(duas) horas ininterruptas.  

Isso foi esclarecido pela empresa de auditoria antes do início da POC e 
durante a prova desse item não ouve reativação de serviços nem servidores. Para a 
realização dos outros testes os serviços e servidores poderiam sim ser reinicializados 
pois existe a necessidade disso, sendo assim a alegação não procede  
INFOLOG: “Mesmo o único procedimento que previa avaliação de desempenho era o 
tempo para a realização dos votos, a demora e a dificuldade em recuperar a senha 
do eleitor demonstraram o descaso da Scytl com a prova de conceito, foram 
necessários mais de 50 minutos para recuperar a senha de UM eleitor” 

EM RESPOSTA: A senha foi recuperada imediatamente ao envio por e-mail, 
conforme verificado na presença das testemunhas. 

INFOLOG: “Os registros de log armazenados no sistema devem estar 
protegidos por mecanismos criptográficos que permitam verificar caso os mesmos 
tenham sido alterados, removidos ou inseridos de alguma forma que não seja pelo 
próprio sistema;”  

Em nenhum momento foi verificado o cumprimento deste item. A única 
maneira de se constatar que os logs foram removidos ou inseridos é simulando uma 
remoção e uma inserção. A única verificação realizada pela auditoria foi olhar para 
um amontoado de letras e números (que poderia ter sido gerada ad-hoc) sendo 
nenhuma checagem no mecanismo de encriptação, como o que era o esperado.  

EM RESPOSTA: A empresa INFOLOG desconhece a forma de leitura de 
criptogramas, a empresa SCYTL cumpriu com o requisito conforme foi verificado na 
presença das testemunhas. 

INFOLOG: 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.  

EM RESPOSTA: Dos arquivos disponibilizados referente a apuração, são 
visualizados através do Adobe PDF Reader, porém o arquivo do evento gerado, é 
visualizado através de software autoral da empresa SCYTL, conforme informado e o 
arquivo foi verificado na presença das testemunhas e validado junto ao ITI.  

INFOLOG: Não há evidência gerada durante a PoC que comprove o 
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cumprimento do item relacionado à Assinatura do Registro de Log. O que foi 
verificado foi uma estranha falta de proatividade da Scytl em demonstrar se os Log 
realmente foram assinados, pois, somente assinar a ordenação de um ID de um Log 
não garante que o seu conteúdo possa ser alterado. 
EM RESPOSTA: A empresa SCYTL se limitou ao que foi solicitado como 
corresponde em qualquer processo de POC. Quanto ao arquivo de log, foi verificado, 
em tempo atendeu as exigências da empresa de auditoria. 

 

 Pelo exposto, a equipe técnica do CAU/BR é assertiva em afirmar que não 

houve nenhuma conduta que desabonasse o desempenho da empresa SCYTL 

SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRONICO durante a prova de conceito. A 

afirmação de que a empresa cumpriu com todas as solicitações do edital vai ao 

encontro do parecer emitido pela SecurityLabs Intelligent Research, empresa 

contratada para auditar o processo eleitoral, que, ao homologar a prova de conceito, 

proferiu 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.” 

 

DA DECISÃO FINAL 

 

Ante à manifestação da Gerência do Centro de Serviços Compartilhados do 

CAU/BR, nos termos da Nota Técnica nº 021/2017 – GERCSC/CAU-BR, aos 

argumentos aqui trazidos e em atendimento às normas estipuladas pela Lei nº 

10.520/2002, e pelo instrumento convocatório, e subsidiariamente pela Lei nº 

8.666/1993, mantenho HABILITADO o licitante SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA 

E VOTO ELETRONICO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.494.350/0001-75. 

 Assim, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE o recurso interposto e decido 

pela manutenção do certame nos moldes em que se encontra, devendo o objeto 

licitado ser adjudicado à vencedora, sendo, pois, o entendimento que submeto a 

análise da autoridade superior competente para proferir decisão definitiva. 

 

Brasília, 29 de agosto de 2017. 

 

 

RICARDO DE FREITAS FRATESCHI JUNIOR 
Pregoeiro do CAU/BR 
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DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO EM LICITAÇÃO 

 

 

Processo Administrativo: 085/2017 – Pregão Eletrônico nº 08/2017 

Objeto: Contratação de Sistema Eleitoral Via Internet 

Recorrente: INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA 

Recorrido: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR) 

 

 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), 

no uso das atribuições que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de 

dezembro de 2010, o art. 159 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação 

Plenária DPOBR n° 0065-05/2017, de 28 de abril de 2017, e instituído pela Resolução 

CAU/BR n° 139, de 28 de abril de 2017, e considerando a decisão de 29 de agosto de 

2017, proferida pelo Pregoeiro do CAU/BR em sede de recurso administrativo 

interposto no processo de licitação de que trata o Pregão Eletrônico nº 08/2017, 

resolve negar provimento ao recurso administrativo da empresa INFOLOG 

TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, mantendo a habilitação da empresa SCYTL 

SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRONICO LTDA no certame de que ora 

se trata.  

 

Brasília (DF), 29 de agosto de 2017. 

 

 

 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 


