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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR

 
Ref. Recurso Administrativo ao Edital do Pregão Eletrônico Nº 08/2017/CAU/BR 

 
INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.707.046-0001-70, com sede na
SRTVN 702, Conjunto P, Ed. Brasília Rádio Center, sala 3148, CEP: 70719-900, Brasília-DF, neste ato representada
por seu Sócio Diretor e Representante Legal, Ubiratan Soares de Melo, já devidamente qualificado no processo
licitatório nº 08/2017 - CAu/BR, na forma da legislação vigente e em conformidade com a alínea “a”, inciso I, art.
109 da Lei nº 8666/93, vem tempestivamente interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra decisão que habilitou a
empresa SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA., no certame da epígrafe, mediante as
razões a seguir aduzidas.

 

2. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE
 A Recorrente solicita que o Ilustre Pregoeiro e esta douta Comissão de Permanente de Licitação do Conselho

Federal de Administração - CAU/BR, conheça o RECURSO 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 

 O que se segue abaixo são os argumentos desta RECORRENTE baseados nas evidências observadas ao longo do
processo licitatório e nos vídeos fornecidos por esse Conselho, e que fundamentarão a desclassificação da empresa
SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA. pelo não atendimento aos requisitos estabelecidos
no Edital CAU/BR nº 17/2016 e, consequentemente, a levarão à convocação da próxima empresa classificada para
apresentação da documentação e da solução para a prova de conceito.

 
4. DA ACEITABILIDADE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

 
Quanto ao Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis, O TCU determina que para aquelas
entidades que não são sociedades anônimas:

 
“Com relação às demais empresas, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis devem constar das
páginas correspondentes do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicílio do
licitante (ou em outro órgão equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.”

 
Pode ser verificada a não apresentação de documentação condizente com a atual normatização contábil brasileira,
já que não há previsão sobre o tema na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, trata-se de matéria
regulamentada pelas normas atinentes à ciência contábil. A atual norma ITG 2000 (R1) tem a seguinte redação:

 
“9. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão,em forma não digital, devem revestir-
se de formalidades extrínsecas, tais como:

 a) serem encadernados;
 b) terem suas folhas numeradas sequencialmente;

 c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou representante legal da entidade e pelo
profissional da contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 13. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, em forma digital, devem revestir-se
de formalidades extrínsecas, tais como:

 a) serem assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado;
 b) serem autenticados no registro público competente.”

 

A demonstração apresentada não pode ter sido retirada do Livro diário ou do SPED, haja vista que a primeira folha
da demonstração não contém termo de abertura e, a última, de encerramento devidamente preenchidos e
autenticados. 

 
Assim, o Balanço Patrimonial autêntico e apresentado na forma da lei civil é o que consta no Livro Diário e
portanto, só existirá por meio de cópia retirada de suas páginas. Negar isto é correr o risco das informações
apresentadas não serem as oficiais e válidas para a data de seu encerramento.

 
O balanço autenticado e registrado exigido pelas comissões de licitações é a cópia autenticada do balanço
patrimonial e demonstrações transcritas no Livro Diário, contendo a autenticação da Junta Comercial no termo de
abertura e encerramento.

 Assim sendo, entendemos que para atender as exigências nas licitações com o Livro Diário Eletrônico ou impresso,
o empresário, deverá apresentar o comprovante de entrega da Escrituração Contábil Digital ao SPED Contábil,
juntamente com o termo de autenticação eletrônica realizada pela Junta Comercial.

 A Instrução Normativa RFB nº 1.420, de 19 de dezembro de 2013, estabelece que:
 Art. 3º Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007, em relação aos fatos

contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014:
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I - as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real;
 (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1660, de 15 de setembro de 2016)

 II - as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que distribuírem, a título de lucros, sem
incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da
base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita; e

 III - as pessoas jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano calendário, tenham sido
obrigadas à apresentação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições, nos termos da Instrução Normativa RFB
nº 1.252, de 1º de março de 2012.

 (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1510, de 05 de novembro de 2014)
 IV – as Sociedades em Conta de Participação (SCP), como livros auxiliares do sócio ostensivo.

 (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1486, de 13 de agosto de 2014)
 § 1º Fica facultada a entrega da ECD às demais pessoas jurídicas.

 § 2º As declarações relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) exigidas
das pessoas jurídicas que tenham apresentado a ECD, em relação ao mesmo período, serão simplificadas, com
vistas a eliminar eventuais redundâncias de informação.

 § 3º A obrigatoriedade a que se refere este artigo e o art. 3º-A não se aplica:
 (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1594, de 01 de dezembro de 2015)

 I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

 (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1594, de 01 de dezembro de 2015)
 II - aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas; e

 (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1594, de 01 de dezembro de 2015)
 III - às pessoas jurídicas inativas de que trata a Instrução Normativa RFB nº 1.536, de 22 de dezembro de 2014.

 (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1594, de 01 de dezembro de 2015)
 § 4º Em relação aos fatos contábeis ocorridos no ano de 2013, ficam obrigadas a adotar a ECD as sociedades

empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real.
 (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1486, de 13 de agosto de 2014)
 § 5º As pessoas jurídicas do segmento de construção civil dispensadas de apresentar a Escrituração Fiscal Digital

(EFD) e obrigadas a escriturar o livro Registro de Inventário, devem apresentá-lo na ECD, como um livro auxiliar.
 (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1486, de 13 de agosto de 2014)

 § 6º A obrigatoriedade prevista nos incisos III e IV do caput aplica-se em relação aos fatos contábeis ocorridos até
31 de dezembro de 2015.

 (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1594, de 01 de dezembro de 2015)
 Art. 3º-A Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007, em relação aos

fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2016:
 (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1594, de 01 de dezembro de 2015)

 I - as pessoas jurídicas imunes e isentas obrigadas a manter escrituração contábil, nos termos da alínea “c” do §
2º do art. 12 e do § 3º do art. 15, ambos da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, quando:

 (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1660, de 15 de setembro de 2016)
 a) apurarem Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins, Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita de que

tratam os arts. 7º a 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e Contribuição incidente sobre a Folha de
Salários, cuja soma seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em qualquer mês do anocalendário a que se
refere a escrituração contábil; ou

 (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1660, de 15 de setembro de 2016)
 b) auferirem receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos

assemelhados, cuja soma seja superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) no ano-calendário a
que se refere a escrituração contábil, ou proporcional ao período; e

 (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1660, de 15 de setembro de 2016)
 II - as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que não se utilizem da prerrogativa prevista no

parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995.
 (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1594, de 01 de dezembro de 2015)

 Parágrafo único. As Sociedades em Conta de Participação (SCP) enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I
e II do caput deste artigo e nos incisos I e II do caput do art. 3º devem apresentar a ECD como livros próprios ou
livros auxiliares do sócio ostensivo, ressalvado o disposto no § 6º do art. 3º.

 Destarte, verifica-se que a Scytl está obrigada a gerar um livro diário e a executar a escrituração adequada, eis
que a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, estabelece que:

 Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

 Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de
seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o
local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes,
e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

 VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de
apresentação das propostas;

 Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.”

 Vale frisar que o caminho a seguir é o caminho da Lei, sobretudo porque, como bem ensinou o saudoso mestre
Hely Lopes Meirelles:

 “Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é
permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’; para o administrador público
significa ‘deve fazer assim’” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 20. ed. São Paulo:
Malheiros, 1995. p. 83).

 O mestre Hely Lopes Meirelles, maior doutrinador pátrio na matéria, também ensinou que:
 “O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes quanto a Administração

que o expediu. É impositivo para ambas as partes e para todos os interessados na licitação (art. 41). O mesmo
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ocorre com o convite, que é um edital restrito” (Licitação e contrato administrativo. 14ª edição, São Paulo:
Malheiros, 2006, p. 40).

 Ainda, Francis-Paul Benoit é incisivo ao afirmar que:
 “Convém que as próprias autoridades administrativas respeitem as regras do jogo. O processo de concorrência dos

candidatos não deve ser comédia, mais ou menos representada, antes do início da qual já se sabe quem será o
candidato eleito. O perigo da solicitação de propostas é que ele pode ser rebaixado ao nível de uma palhaçada, que
sirva para mascarar, sob o pretexto de escolhas imparciais, escolhas às vezes subjetivas” (Le Droit Administratif
Français, 1968, p. 610).

 Também convém ressaltar o ensinamento de Carlos Ari Sundfeld no seguinte sentido:
 “Se um licitante esqueceu-se de anexar documento vital, embora dele já dispusesse na época própria, estará

eliminado. Isso, que pode parecer rigor excessivo por reduzir o universo de competidores — e, em consequência, a
competitividade — tem fundamento relevante: trata-se de garantir o tratamento isonômico. Todos os interessados
devem merecer igual tratamento. Por isso, têm o mesmo prazo para preparar e entregar seus dossiês de
habilitação. Permitir a um deles complementação posterior seria privilegiá-lo no confronto com os outros, pondo a
perder o caráter igualitário do certame” (Licitação e Contrato Administrativo. Malheiros Editores. 1994. São Paulo.
pp. 111).

 Concluindo, o Documento Contábil 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.

 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

 
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: 

 
“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) varias vezes apos o inicio da PoC, ferindo o item 4.4 do Edital. Para fazer
uma reativação é necessário primeiro desativá-los e depois ativá-los. 

 
“Em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, as exigências editalícias devem ser
cumpridas integralmente, ressalvadas aquelas consideradas ilegais. Não é demais afirmar que o sucesso da
licitação depende de ato convocatório e anexos bem elaborados” (Licitações e Contratos, TCU)

 
O representante da Scytl tentou burlar este item ao dizer que isso era esperado… não! Isso vai de encontro ao que
à norma editalícia.

 
Ora, devemos lembrar que o objeto desta licitação é um aplicativo de missão crítica. A definição de missão crítica
é: um ambiente tecnológico construído para evitar a paralisação de serviços computacionais e a perda de dados
importantes a um negócio.

 
O Edital cita em várias oportunidades a importância de se haver alta disponibilidade, do que adianta a utilização de
servidores redundantes se o sistema apresentado durante a prova de conceito não suporta mudanças de datas sem
que TODOS OS SERVIDORES SEJAM REINICIADOS? 

 
O próprio script utilizado pelo representante da Scytl teve a ousadia de colocar eu sem roteiro que era preciso
“Reiniciar o servidor de backoffice” e “Reiniciar servidores eleitorais” (diversas vezes), motivo o suficiente para a
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eliminação da Scytl.
 

Uma das Reativações de servidores ocorreu pois, segundo o representante da Scytl, o sistema teria de ser
reiniciado para que a data e horário de início da simulação fossem inseridos no programa. O fato do sistema ter de
ser desligado e religado, procedimento este que durou aproximadamente 25 minutos para ser realizado, já nos
causa uma enorme estranheza. Como um sistema pode ser classificado como de missão crítica e ininterrupto se
para alterar um simples horário de encerramento é preciso parar todos os servidores? Imaginemos isso em uma
situação prática: Um juíz determina que em certo Estado a votação se extenda em uma hora extra por problemas
administrativos, o sistema deverá sofrer uma interrupção de 20 minutos para que esta decisão judicial seja
cumprida? E se esta notificação chegar a 10 minutos do prazo de encerramento? Como isso será feito?

 
A reinicialização do servidor para evidenciar o atendimento a PoC não é prevista no item 4.4., nem esperada, mas
sim PROIBIDA. Uma vez que a prova de conceito propõe um processo que simula uma eleição real, o que se busca
na prova de conceito é a demonstração da capacidade em prover um sistema que funcionará no dia da eleição e
que atenderá aos eleitores de forma satisfatória, o mínimo que a empresa deve apresentar é uma estrutura lógica
que simule a situação real, tanto que o Anexo II item 1 diz:

 
“A prova de conceito visa verificar se a licitante classificada demonstra sua capacidade de atendimento aos
requisitos exigidos no edital, devendo comprovar um conjunto de capacidades que serão descritas no roteiro
abaixo.”

 
Portanto, OS SERVIDORES NÃO PODEM SER DESLIGADOS E LIGADOS DURANTE A POC. Ao cometer essa falha,
não fica comprovada a segurança e a alta disponibilidade do sistema.

 
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. 

 
Durante a Prova de Conceito a expectativa é que a Auditoria verifique ponto a ponto que a licitante atenda aos
requisitos do Edital e não simplesmente acate tudo que é falado durante a sessão,o que de fato não acontece
durante a Prova de Conceito, como pode ser observado inúmeras vezes na sequência desta prova de conceito. 

 
O roteiro estabelecido na prova de conceito exige que:

 
“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.

 
Mesmo sem pedir, a empresa deveria ter tido a proatividade de comprovar este item em sua plenitude. 

 
Durante a prova de conceito a Auditoria limitou-se em acatar o que foi explicado pela licitante ao invés de verificar
com controles e meios técnicos quanto afirmado, deixando toda a prova de conceito com o sentido de
superficialidade que enfraquece completamente sua validade.

 
Vejam-se mais exemplo desta superficialidade da Auditoria no que se segue:

 
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. 

 
O Adobe apresenta a seguinte mensagem quando tenta, sem sucesso, abrir o Documento: 

 
“Adobe Acrobat não pode abrir ‘evento-13338208.p7s’ porque não há suporte a esse tipo de arquivo ou ele foi
danificado.”

 
Ora, como a auditoria fez a verificação do conteúdo do arquivo (parte mais sensível de qualquer arquivo)?

 
Não foi em momento algum feito alguma verificação quanto ao conteúdo na base de dados confrontado com o
documento assinado, que novamente frisamos, em nenhum momento teve seu conteúdo exibido. Nem mesmo o
arquivo fornecido pela SCYTL é possível ser aberto. Desta forma, não há como o auditor atestar a comprovação da
assinatura dos dados conforme reza o edital. 

 
Também em momento algum, foi alterado algum dado do log para comprovar que a assinatura do mesmo deixaria
de ser válida. Suposições não são de forma alguma possíveis de serem aceitas. Há que se aferir mediante simples
testes de alteração de dados e remissão dos relatórios, que deveriam comprovar tais adulterações. Sem este
procedimento, o item não foi verificado e não pode ser aceito.

 
Como a não comprovação deste procedimento, foi ferido o item do edital e a Lei 8.666 em seu art 3.

 
“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da



21/08/2017 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=678735&ipgCod=18885421&reCod=327551&Tipo=R 5/5

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

 
§ 3º. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo
quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.

 
Nesta esteira, a Constituição Federal também determina que:

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:”

 
Portanto, ESTA AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS não se trata apenas do ferimento a um princípio legal, mas sim a um
princípio constitucional que deve ser utilizado como parâmetro na interpretação de todas as leis.

 
Não há evidência gerada durante a PoC que comprove o 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.

 
O item 2.2 SEGURANÇA foi descumprido. 

 

6. DAS CONCLUSOES
 Observem que a quantidade de motivos que levariam a desclassificação da empresa Scytl foram inúmeros, desde a

falta de demonstrações contábeis válidas até a incapacidade em realizar a prova de conceito seguindo as regras
estabelecidas, o que demonstra falta de capacidade em prover um sistema eleitoral à altura das exigências severas
desse CAU/BR, onde acrescentamos que bastaria a comprovação de apenas UM destes fatos para justificar a
desclassificação.

 
7. DO PEDIDO

 Diante dos termos e condições vastamente aduzidos, requer:
 1. A desconsideração do texto do laudo da auditoria que habilita a empresa Scytl;

 2. A desclassificação imediata da proposta da empresa Scytl., em função do não cumprimento às exigências de
atestados de capacidade técnica e da prova de conceito nos termos do Edital, e por fim;

 3. A convocação da próxima licitante, de acordo com a ordem de classificação de menor preço global, concluída a
etapa de lances, para apresentação da documentação habilitatória e, sendo esta habilitada, convocada para a
realização da Prova de Conceito nas mesmas condições discriminadas no Edital do Pregão Eletrônico nº 08/2017 -
CAU/BR.

 
Pede-se e aguarda deferimento.

 Brasília, 17 de agosto de 2017.
 

Ubiratan Soares de Melo
 Representante Legal - Infolog Tecnologia
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