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AVISO 
 

 O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA SÉTIMA 

REGIÃO – CREF7/DF torna público o interesse em contratar serviços de 

empresa especializada em Auditoria de Eleição Eletrônica (Online), que atenda 

as seguintes especificações:  

• Auditoria de procedimentos administrativos envolvidos na eleição 

eletrônica – com laudo de auditoria emitido por empresa registrada como 

empresa de auditoria e contemplando todo o processo eleitoral. 

• A auditoria informática - (via rede mundial de computadores) envolvendo 

a análise em códigos de aplicação;  

• Validação e teste dos algoritmos criptográficos e função de hash 

(sequência única de identificação de informação) utilizada na alteração 

da senha pelos usuários finais;  

• Análise de funcionamento sistêmico (sigilo, efetividade de escolha);  

• Garantias ao eleitor de que o voto é secreto;  

• Garantias ao eleitor de que seu voto realmente foi computado para o 

candidato escolhido;  

• Testes de performance e stress de sistema, validação e testes do 

ambiente de produção e testes de intrusão na aplicação Web Eleitoral; 

• Possibilidade de presença física de preposto da empresa na sede do 

CREF7/DF na data da eleição, desde o seu início e até a proclamação 

de seu resultado, devendo o mesmo estar capacitado e autorizado a 

responder pelos serviços, sempre que solicitado, bem como a assinar a 

Ata que deverá ser lavrada pela Comissão Eleitoral ao término do pleito 

e outros documentos pertinentes à auditoria, assegurada a efetiva 

execução total ou parcial dos procedimentos técnicos de auditoria à 
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distância, por meio virtual (sem necessidade de presença de técnico (s) 

na sede do CREF7/DF), prevendo o respectivo custo deste serviço. 

 

Data da eleição: 1º de outubro de 2021. 

Horário da eleição: 8h às 18h. 

Local da eleição: Virtualmente, na rede mundial de computadores (internet), 

em sítio de votação exclusivo para a eleição, com previsão de possibilidade de 

acesso para troca de senhas, simulação de votos, disponibilização de 

propaganda eleitoral e outras funcionalidades, a partir de 1º de setembro de 

2021, sendo o local físico da sede do CREF7/DF na Qs 1 - Rua 212, Lotes 19, 

21 e 23, Edifício Connect Towers, Salas 730 a 738 - Taguatinga, Brasília - DF, 

CEP: 71950-550. 

Quantidade máxima de eleitores estimada: 8.000 (oito mil). 

 

PROPOSTA RECEBIDA: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). 

 

Pelo presente aviso, o CREF7/DF manifesta interesse em obter propostas 

adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais 

vantajosa, a ser encaminhada no formato pdf para o e-mail 

financeiro@cref7.org.br, impreterivelmente, até 15 de julho de 2021. 

 

Patrick Novaes Aguiar 
Presidente - CREF7/DF 

 
 

André Gustavo Boechat de Souza 
Presidente – Comissão Especial de Licitação  


