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RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS DA PROPONENTE:
A proponente INFOLOG apresentou recurso tempestivamente após a apresentação da prova de conceito apresentada
pela proponente SCYTL, convalidada por esta auditoria após o acompanhamento do evento e a análise de todos os artefatos
produzidos no mesmo, e homologada pelo COFECON.
A recorrente principia por questionar a exigência do TCU observada pela licitante (COFECON) em exigir a apresentação
dos contratos juntamente com os atestados – matéria esta afeita ao Depto. Jurídico do COFECON – mas que decorre de
recomendação do Órgão de instância máxima em questões de recurso administrativo, sendo recomendável a observação de suas
disposições, que já estão a ser observadas pelas autarquias nos certames recentes.
Sobre a prova de conceito, em oposição a esta, elenca a proponente a sua inconformidade com os itens:
1 – Suscita a proponente que haveria uma manipulação do navegador de Internet utilizado na demonstração da prova de
conceito, o que poderia causar uma ausência de informação quando utilizado um dispositivo eletrônico como suporte da votação
diferente dos utilizados para a realização da POC , como segue: “Em caso de um eleitor questionar seu voto, não há a menor
possibilidade de saber nem ao menos se foi de um telefone? Mais ainda, como veremos no próximo item, se a SCYTL não acha
importante saber se o usuário vem de um mobile como ela poderá tratar a responsividade exigida em qualquer sistema que
também funcione em celulares? Se houvesse um equipamento diferente do apresentado na POC, por um exemplo um celular
fazendo votos por outros meios, não seria possível tal inconformidade ser aferida utilizando os Logs de navegadores.” .
R1. A afirmação questiona o produto final - a ser aferido pela auditoria - ou seja, é uma questão conceitual sobre a
estrutura da solução e não sobre o evento questionado por hora, a saber: a prova de conceito. Os questionamentos precisariam se
opor ao descumprimento da mesma pela proponente questionada, para podermos apreciar as observações tecnicamente e valorálas, o que não ocorreu, não havendo razão a atribuir-se à recorrente, quanto a este item.
2 - Quanto à afirmação da exibição de assinatura no navegador, a auditoria tranquiliza a recorrente no sentido de que
esta não toma somente a visualização das telas das estações votantes como elemento de verificação do cômputo adequado do
voto (bem como da realização das demais tarefas, como troca de senha), sendo utilizados pontos de controle para a verificação da
efetividade da prova. A verificação visual convida a ilações, sendo a auditoria, não somente no acompanhamento da prova de
conceito, mas do pleito em si, embasada em análise dos artefatos produzidos no evento, sobretudo os logs de sistema, daí a sua
importância. A análise dos pontos de controle não deixou dúvidas quanto ao registro adequado dos votos, prosperando neste
ponto a proponente testada na prova de conceito.

2 – Outro ponto de inconformidade da proponente advém da não utilização de interfaces com recursos gráficos nas
instâncias votantes, o que teria implicâncias sobre o desempenho das estações votantes no decorrer da prova de conceito,
inquirindo, no entanto, não sobre a performance e sim sobre a responsividade do site, novamente se atendo à solução final e não
sobre a aplicação da prova em si: “Responsividade inexistente. É sabido que a Scytl retira várias camadas do sistema real por uma
questão de performance. Ao remover a camada CSS do seu sistema de votação para permitir que os robôs pudessem trabalhar em
uma velocidade maior, a SCYTL também removeu qualquer possibilidade de fazer um layout responsivo. Podemos observar nas
fotos que nem ao menos cores ou fontes foram utilizadas na apresentação da POC... Como pode-se acreditar que sem uso de CSS
isso é possível? Como garantir que esse sistema funciona em celulares? Esse sistema testado realmente é o sistema que será
utilizado na realidade?”
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R2 – Esse argumento quanto à interface utilizada na prova – já vencido em outros recursos – não encontra respaldo no
edital, pois a exigência do edital, quando se refere às interfaces a serem utilizadas para cômputo dos votos, é que estas tarefas
(troca de senhas, votos, exibição de comprovantes, etc.) sejam realizadas através das mesmas interfaces que serão utilizadas pelo
eleitor, ou seja, interfaces WEB. Caso o texto que faz lei à prova de conceito especificasse a necessidade de tratamento gráfico às
interfaces, seria este um item a ser verificado, merecendo, inclusive, maior detalhamento, dada a multiplicidade de opções de
tecnologias de design gráfico passíveis de utilização. Carece de razão esta terceira alegação da recorrente.

CONCLUSÃO.
Não assiste razão à recorrente, não havendo necessidade de reforma da avaliação realizada pela auditoria.
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