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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº E.001.2018.00-2018 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Scytl Secure Electronic Voting S.A | 05.494.350/0001-75 

Responsável: Caroline Fortunato 

 

RESUMO DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para a realização de eleições eletrônicas, via internet, da Confederação 
Nacional de Municípios, envolvendo: 

1. Motor de processamento e armazenagem dos votos e dos eleitores com segurança; 

2. Portal de eleição na internet, que deverá disponibilizar todas as informações e acessos necessários a 
realização das eleições e transparência; 

3. Serviço complementar e opcional de Call Center, para o atendimento e orientação aos eleitores; 

4. Serviço complementar e opcional para impressão e envelopamento das Cartas com Senhas; 

5. Serviço complementar e opcional de Envio de senhas por SMS e e-mail, de forma integrada com as 
ferramentas da CNM. 

 

CONTRATO 

Número: E.001.2018.00-2018 

Período: 52 (cinquenta e dois) dias | Início: 08/02/2018 | Término: 01/04/2018 

 

JUSTIFICATIVA 

As eleições estão previstas no estatuto da CNM para acontecer em até 30 (trinta) dias anteriores ao 
encerramento do mandato e posse dos eleitos, que acontece em maio de 2018.  

 

A contratação atende, assim, o princípio da finalidade, uma vez que promove o escopo previsto no art. 2º do 
Regulamento de Compras e Contratações, inciso I: garantia da existência, da conservação ou a manutenção 
escorreita das atividades cotidianas da CNM. Trata-se de atividade própria à existência da associação a 
eleição de seus representantes. 

 

O processo para a escolha da empresa foi realizado conforme previsto no regulamento de compras e 
contratações da CNM, considerando que o objeto do contrato está relacionado a serviços técnicos com 
profissionais ou empresas de notória especialização (art. 8º, V, do RCC-2016). 

 

A notória especialização decorre do expertise específico da empresa contratada, abaixo relatado, e no fato 
de se tratar de um serviço de natureza singular.  

 

Em analogia com a Lei de Licitações (embora ela não se aplique, todo material acadêmico sobre “notória 
especialização” foi elaborado com base nessa lei), lê-se, no art. 25, § 1º, que: “Considera-se de notória 
especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de 
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou 

de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.” 
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Comentando essa hipótese de contratação, diante da natureza singular, lê-se, em Eros Roberto Grau, o 
seguinte: “(...) singulares são os serviços porque apenas podem ser prestados, de certa maneira e com 

determinado grau de confiabilidade, por um determinado profissional ou empresa. Por isso mesmo é que a 
singularidade do serviço está contida no bojo da notória especialização.” (GRAU, Eros Roberto. Inexigibilidade 
de Licitação - Serviços Técnico-Profissionais Especializados - Notória Especialização. In: RDP, n. 99, p. 70 e 
ss.) 

 

Trata-se exatamente da presente hipótese de contratação. Considerando a importância e segurança das 
informações, assim como as características geográficas do Brasil, a eleição será realizada de forma não 
presencial, com a utilização de meios eletrônicos. Por isso, a necessidade de contratação de empresa idônea, 
com capacidade e experiência para a realização do pleito, não havendo pessoal interno na CNM com a 
expertise necessária a essa realização.  

 

Ainda que houvesse, vale dizer, não seria recomendável, por se tratar de um pleito eleitoral, que o pessoal 
interno da CNM executasse e desenvolve-se o sistema, ou mesmo se envolvesse diretamente com as 
elaborações do pleito, o que poderia levantar dúvidas sobre a isenção do pleito.  

 

A natureza do serviço contratado, desse modo, claramente exige a contratação de uma empresa com 
credibilidade e confiabilidade e não de uma concorrência pura, onde o critério a ser julgado fosse apenas o 
menor preço, tampouco a realização interna do sistema. 

 

Nesse sentido, e aqui se enfatiza a questão da expertise da empresa contratada, ela é certificada para a 
criação de projetos de software relativos a processos eleitorais e possui mais de 40 patentes concedidas e 
35 solicitadas relativas a processos de modernização eleitoral e protocolos avançados de criptografia 
aplicados a sistemas de eleição utilizando meios eletrônicos. A proposta apresentada pela empresa, vale 
dizer, é notável do ponto de vista de seu detalhamento, assim como a relação de empresas/instituições nas 

quais a empresa realizou o processo eletivo impressiona, fazendo o material anexado, que inclui os atestados 
de capacidade técnica, adequado e suficiente para a comprovação da notória especialização. 

 

A empresa, por fim, realizou as três últimas eleições da CNM (anos de 2009, 2012 e 2015), que ocorreram 
sem questionamentos dos Municípios sobre a qualidade e segurança do processo realizado e do sistema 
utilizado, demonstrando credibilidade, profissionalismo e capacidade técnica para a realização do pleito. 

 

O valor de mercado foi definido e calculado considerando os critérios previstos no regulamento de compras 
e contratações da CNM em seu art. 4º, item XVII alínea "b": preço praticado em contratos similares, conforme 
consolidado pela Tabela Referencial de Valores da CNM. 

 

APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

  

Aprovo a justificativa e, consequentemente, autorizo a contratação do serviço. 

   

 

Brasília, 08 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


