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Escopo: Analises de qualidade e testes de funcionalidade de software 
(aplicação) com características eleitorais a ser utilizados nas eleições do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, conforme exigências do 
“Processo Administrativo N°. 085/2017, pregão eletrônico N°. 08/2017. 
 
 
Emissor: SecurityLabs Intelligent Research  
Endereço: SRTVN Qd. 702 BL. “P” Salas 2049/2050 Brasília - DF 
CNPJ: 11.046.341/0001-14 
Brasília, 14 de agosto de 2017. 
 
Empresa: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 
Endereço: SCS Qd 02, Bloco C, Ed Serra Dourada, 4 andar, Brasília-DF 
CNPJ: 14.702.767/0001-77 
 
Fornecedor: SCYTL Soluções de Segurança e Voto Eletrônico   

 
Participantes: 
 
SCYTL Soluções de Segurança e Voto Eletrônico 
Ubiratan de Almeida Elias 
Vitor Mascena Barbosa 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
Victor Duarte Maynard. 

 
Dos Testes:  
 
Início dos Testes: 09:32 14/08/2017. 
Início da votação simulada: 10:10h com carga de 80.330 eleitores 
Fim da votação simulada: 11:01h 
Resultado final do teste com o resultado esperado OK de acordo com a planilha 
encaminhada para o analista do CAUBR.  
 
 
1. OBJETIVO  
Verificar se a licitante classificada demonstra capacidade de atendimento aos 
requisitos exigidos no Termo de Referência, devendo comprovar um conjunto de 
capacidades que serão descritas no roteiro abaixo:  
 
 
2. ROTEIRO  

 Demonstração prática das funcionalidades previstas por meio de procedimento 
automatizado. 
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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;  
R: OK 
 

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

 A simulação deverá:  

o Gerar votos para cada um dos eleitores;  

R:OK 
 

o Realizar cada transação (votação) de forma completa, incluindo: Autenticação do 

Eleitor, Efetuação do Voto e Emissão de comprovante de Votação, apresentando as 
telas de cada operação, simulando na íntegra o comportamento do eleitor;  
R:OK 
 

o Deverá haver, dentre os votos gerados, votos válidos, brancos e nulos para todas 

as chapas;  
R:OK 
 

o A solução deverá realizar os votos através das mesmas interfaces que serão 

disponibilizadas aos eleitores, ou seja, através de páginas web; e  
R: OK 
 

o Não será admitida a inserção de votos diretamente no banco de dados, via web-

services ou outros meios que não sejam páginas web que possam ser apresentadas 
aos eleitores;  
R: OK 
 

 A verificação das telas poderá, a cargo da equipe de auditoria, ser solicitada de 
forma amostral, devendo a licitante apresentar a tela utilizada pelo simulador utilizado.  
R: OK 
 

 
2.2 SEGURANÇA  
 

 Antes do início da eleição, o sistema deverá carregar um certificado digital ICP-
Brasil que possibilitará encriptar todos os votos com a chave deste certificado;  
R: OK 
 

 Tal chave deverá ser protegida de forma que apenas a equipe de auditoria tenha 
conhecimento da mesma e toda vez que for necessário o uso desta, esta chave  
deverá ser requisitada; 
R: OK  
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 A solução deverá utilizar certificado de servidor (SSL) para criptografia da conexão 
com o servidor;  
R:OK 
 

 Ao executar o login, a senha do eleitor não deve trafegar em texto claro entre o 
browser e o servidor, independente do uso de criptografia no canal de acesso (SSL);  
R:OK 
 

 Ao executar o voto, a escolha do eleitor não deve trafegar em texto claro entre o 
browser e o servidor, devendo este conteúdo estar encriptado com a chave fornecida 
através do certificado digital fornecido antes do início da eleição;  
R:OK 
 

 A solução deverá armazenar o voto do eleitor encriptado em seu banco de dados e 
não poderá conhecer o resultado em nenhum momento;  
R:OK 
 

 A solução deverá armazenar registro de log que apresente todos os acessos do 
eleitor ao sistema, informando a data/hora do evento, o endereço IP de origem e o tipo 
de navegador utilizado;  
R:OK 
 

 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;  
R:OK 
 

 A solução deverá assinar digitalmente todos os votos realizados e todos os logs de 
sistema conforme as normas vigentes da ICP-Brasil (vide DOC-ICP-15 em sua versão 
mais recente no ato da publicação do edital relativo a este termo de referência, 
publicado pelo ITI) e deverá permitir a verificação de sua assinatura no verificador no 
sítio do ITI.  
R:OK 
 
2.3 DISPONIBILIDADE  
A solução deve conter pelo menos dois servidores web respondendo o mesmo IP.  
R:OK 
 
2.4 DA AFERIÇÃO  
 

 A licitante deverá entregar, antes de iniciar a prova, o resultado esperado para 
confronto com o resultado obtido ao término da prova;  
R:OK 
 

 A solução deverá possuir interface de usuário (página web) que permita:  

o Recuperar o cadastro de um determinado Eleitor (confirmação positiva com 

recuperação através de e-mail para um e-mail informado pelo CAUBR no momento do 
POC); e  
R:OK 
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o Recuperar a assinatura digital do voto de um determinado eleitor.  

R: OK 
 

 Gerar relatórios assinados digitalmente conforme as normas vigentes da ICP-Brasil 
para:  

o Mostrar que a base de dados não possuía nenhum voto registrado antes do início 

da simulação da eleição;  
R: OK 
 

o Mostrar que a base de dados possuía todos os votos registrados no final da 

simulação da eleição;  
R: OK 
 

o Apresentar o resultado da eleição para ser comparado à base de simulação; e  

R: OK 
 
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. 
 

Atenciosamente, 

 

Waldemar Nehgme 
Analista de segurança 


