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Marcos Pinto Nieto, devidamente qualificado nos autos da Ação Popular em 

epígrafe, proposta em face da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, do 

Presidente da Câmara Municipal, do Pregoeiro da Câmara Municipal, e da 

empresa MC3 Tecnologia e Logística Ltda, vem respeitosamente à presença 

de Vossa Excelência, em atendimento ao despacho de fls.7034, manifestar-se 

acerca do laudo pericial e de proposta definitiva apresentada por ele, de fls. 

6951/7027, nos termos a seguir expostos: 

 

I - BREVE SÍNTESE 

 

O Requerente ajuizou Ação Popular contra ato administrativo da 

Câmara Municipal de São Caetano do Sul, em sede de Pregão Presencial, 

visando a anulação do certame licitatório, cujo objeto se trata da 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOTÉCNICO E SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DO ACERVO 

DOCUMENTAL COM CONFERÊNCIA, RETIRADA, TRANSPORTE, 

IDENTIFICAÇÃO VIA TAG CHIP (ETIQUETA INTELIGENTE), CUSTODIA, 

ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM, 
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CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES CONSTANTES DO PRESENTE 

EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 

Na peça exordial (fls. 1/29), alega que houveram diversos vícios ao longo 

do procedimento que ensejam a anulação do ato, tais como: concentração de 

propostas com indícios de conluio entre as concorrentes; ausência de 

motivação de decisão administrativa, ferindo os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade ao optar pela contratação da empresa segunda colocada, 

com valores de proposta até 50% superiores, quando houve decisão por 

revogação em outro procedimento pela disparidade de preços; cláusulas 

restritivas no edital comprometendo a ampla concorrência, como o prazo 

máximo indicado para a entrega de documentos da sede da empresa até a 

Câmara, favorecendo injustificadamente empresas localizadas próximas à 

Edilidade, dentre outras questões de interesse público relativas às exigências 

do edital, como a desnecessidade da contratação de empresa que preste 

serviços de Gestão Eletrônica de Documentos em conjunto com a 

microfilmagem, posto que ambas possuem a mesma finalidade e podem ter 

validade legal, sendo a microfilmagem obsoleta e onerosa.  

 

A Câmara Municipal de São Caetano do Sul alega, em sede de 

contestação (fls. 178/219): perda do objeto da ação; inabilitação devidamente 

motivada da empresa licitante que apresentou proposta de menor valor; o 

estrito cumprimento das atribuições legais quando da opção pela  contratação 

de serviços de microfilmagem em conjunto com os de digitalização, da devida 

justificativa em se optar pela exigência de “Tag Chip” (RFID), bem como do 

prazo de transporte de documentos, nos mesmos termos da contestação do 

correquerido Presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, Vereador 

Eclerson Pio Mielo, correquerido, às fls. 2575/2591. 
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A empresa correquerida MC3 Tecnologia e Logística Ltda. alega, em sua 

contestação de fls. 4948-4960, que participou do Pregão Presencial 

apresentando sua proposta, devidamente registrada pelo Pregoeiro. Na fase de 

análise de lances, o Pregoeiro concluiu pela inabilitação da empresa vencedora 

REDXCORP, em razão da mesma não ter apresentado documentos essenciais 

exigidos no Edital, ensejando na seleção de sua proposta, enquanto segunda 

colocada. Aduz também que atendeu todas as exigências previstas no edital e já 

avançou no cumprimento dos serviços contratados, requerendo a extinção do 

feito sem resolução de mérito, ou que seja julgado improcedente. 

 

Dando prosseguimento ao feito, o r. Juízo determinou a realização de 

perícia, fixando, em sínteses, dois pontos controvertidos: a concorrência entre 

as soluções de microfilmagem e digitalização, dada sua similaridade e a 

necessidade de utilização da tecnologia Tag Chip (TAG RFID). Os trabalhos 

periciais tiveram início com a realização de diligência conjunta entre as partes, 

realizada no escritório do perito em 07/11/2019. Após, foi realizada diligência 

nas dependências da requerida MC3 Tecnologia e Logística Ltda., em 

18/12/2019, para a instrução da perícia, bem como foram solicitados 

documentos à requerida Câmara Municipal de São Caetano do Sul. 

 

II - DA ANÁLISE PERICIAL 

 

Quando da análise realizada pelo r. Perito Judicial para este feito 

designado, o requerente identificou certos pontos de sua conclusão não 

prosperam, senão vejamos: 

 

II.I - Da Concorrência entre Digitalização e Microfilmagem 

 

No Capítulo III, item 19.1 do Laudo Pericial, afirma o Perito: 
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“Microfilmagem: É uma metodologia utilizada para a preservação 

da informação e dos arquivos. (...) A microfilmagem é a única mídia 

amparada por lei (nº 5.433/1968 e Decreto nº 1.799/1996). “ (grifo 

nosso) 

 

Na mesma esteira, ao definir “digitalização”, no item 19.2. do Laudo, 

afirma novamente: 

“Digitalização: É o processo pelo qual uma imagem ou sinal 

analógico é transformado em código digital. (...) Ao contrário do microfilme, 

a imagem digital não possui amparo legal. “  

 

Assiste razão quanto ao amparo legal da microfilmagem, instituído pela 

Lei nº 5.433/68 e atualizada pelo Decreto nº 1.799/96. Entretanto, o perito 

deixou de observar que esta não é a única metodologia que detém amparo legal. 

A digitalização, o armazenamento eletrônico, óptico ou equivalente e a 

reprodução de documentos públicos e privados possuem amparo legal na Lei nº 

12.682 de 9 de julho de 2012. 

Sob este mesmo errôneo argumento, a perícia afirma por diversas vezes 

no Laudo que somente a microfilmagem teria valor legal, como no Capítulo III, 

Item 21.1., transcrito abaixo: 

“Com relação a necessidade ou não de contratação de tecnologias 

de digitalização e microfilmagem, que em tese seriam concorrentes entre 

si:  

As tecnologias de digitalização e microfilmagem, não são 

concorrentes entre si. Os documentos microfilmados têm os mesmos 

efeitos legais dos documentos originais segundo art. 1º, § 1º da Lei nº 

5.433 de 8 de maio de 1968, o que não é o caso dos documentos 

digitalizados.  
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No art. 1º § 2º “Os documentos microfilmados poderão, a critério 

da autoridade competente, ser eliminados por incineração, destruição 

mecânica ou por outro processo adequado que assegure a sua 

desintegração”, ou seja, a manutenção dos documentos é uma decisão da 

autoridade competente. 

No art. 2º “Os documentos de valor histórico não deverão ser 

eliminados, podendo ser arquivados em local diverso da repartição 

detentora dos mesmos”, ou seja, é prevista a guarda de documentos 

quando considerados de valor histórico. “ 

 

A Lei nº 12.682/2012, em seu art. 2º-A, § 4º, na contramão do que 

afirma o D. Perito, equipara a validade dos documentos digitalizados nos 

termos desta aos microfilmados, conforme transcrito a seguir: 

“Art. 2º-A. 

(...) 

§ 4º  Os documentos digitalizados conforme o disposto neste 

artigo terão o mesmo efeito jurídico conferido aos documentos 

microfilmados, nos termos da Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968 , e de 

regulamentação posterior.” 

  

Nesta esteira, portanto, existe previsão também sobre a possibilidade de 

destruição dos documentos originais, ressalvados aqueles considerados 

historicamente relevantes, consoante disposto no § 1º, do mesmo artigo: 

“Art. 2º-A. 

(...) 

§ 1º  Após a digitalização, constatada a integridade do documento 

digital nos termos estabelecidos no regulamento, o original poderá ser 

destruído, ressalvados os documentos de valor histórico, cuja preservação 

observará o disposto na legislação específica. “ 
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No item 26, nas conclusões finais do Laudo, o Perito novamente conclui: 

“As tecnologias de digitalização e microfilmagem, não são 

concorrentes entre si. Os documentos microfilmados, têm os mesmos 

efeitos legais dos documentos originais segundo art. 1º §1º da Lei nº 

5.433 de 8 de maio de 1968, o que não é o caso dos documentos 

digitalizados. “ 

 

Ora, da análise dos comentários periciais extrai-se que a diferença 

indicada pelo Perito entre ambas tecnologias é basicamente seu valor legal, ou 

previsão expressa em Lei. Em havendo previsão legal equiparando a validade 

jurídica de documentos digitalizados (nos termos da Lei nº 12.682/12) aos 

microfilmados, cai por terra a afirmação de que ambas tecnologias não são 

concorrentes, diferindo apenas no já mencionado elevado custo de 

operação e manutenção dos equipamentos utilizados na microfilmagem. 

 

Para que de fato os documentos digitalizados possuam validade jurídica, 

a Lei nº 12.682/12 faz algumas imposições, tanto no art. 2º-A, §§ 7º e 8º, 

quanto nos arts. 3º e 4º, nos termos a seguir transcritos: 

“Art. 2º-A. 

(...) 

§ 7º É lícita a reprodução de documento digital, em papel ou em 

qualquer outro meio físico, que contiver mecanismo de verificação de 

integridade e autenticidade, na maneira e com a técnica definidas pelo 

mercado, e cabe ao particular o ônus de demonstrar integralmente a 

presença de tais requisitos. 

§ 8º Para a garantia de preservação da integridade, da 

autenticidade e da confidencialidade de documentos públicos será usada 
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certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira (ICP-Brasil). 

 

Art. 3º O processo de digitalização deverá ser realizado de forma a 

manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a 

confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado 

digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 

- ICP - Brasil. 

 

Parágrafo único. Os meios de armazenamento dos documentos 

digitais deverão protegê-los de acesso, uso, alteração, reprodução e 

destruição não autorizados. 

 

Art. 4º As empresas privadas ou os órgãos da Administração 

Pública direta ou indireta que utilizarem procedimentos de 

armazenamento de documentos em meio eletrônico, óptico ou equivalente 

deverão adotar sistema de indexação que possibilite a sua precisa 

localização, permitindo a posterior conferência da regularidade das 

etapas do processo adotado. “ 

 

As exigências acima contidas na Lei nº 12.682/12 nada mais têm 

senão o condão de evitar fraudes, alterações e exclusões dolosas dos 

documentos nela englobados, não impondo a utilização de tecnologias de 

alto custo ou pouco disponíveis no mercado. 

 

Importante salientar que os serviços oriundos da contratação objeto 

desta ação estão sendo custeados com recursos públicos, de forma que o 

ente público deve observar a maneira mais eficiente de aplicá-los. Se ao 

invés de exigir a microfilmagem entre os serviços licitados, a Câmara 
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Municipal exigisse a digitalização nos moldes do disposto na Lei nº 

12.682/12, atingiria exatamente as mesmas finalidades, com custos muito 

inferiores, dada a equiparação legal destes aos microfilmados. 

 

Não haveria o dispêndio de recursos públicos com os serviços de 

conversão em rolos de microfilme, conferência, indexação e armazenamento, 

mas tão-somente com os de digitalização e segurança destes documentos, que, 

vale lembrar, TAMBÉM SÃO OBJETOS DO CONTRATO! 

 

Não restando dúvidas quanto à possibilidade de conferir aos 

documentos digitalizados a mesma validade jurídica dos microfilmados, fica 

evidente a pertinência da alegação do requerente de que ambos serviços são 

concorrentes, gerando despesas desnecessárias aos cofres públicos, sendo 

utilizados dois serviços para uma mesma finalidade. 

 

Não obstante, em que pese essa parte da conclusão da Perícia, 

ressalta-se que Vossa Excelência é desvinculado ao teor seu conclusivo, 

nos termos do artigo 371, do Código de Processo Civil, eis que lhe é 

conferida a responsabilidade indelegável de realizar juízo único de valores 

e ponderações necessárias ao julgamento do processo, podendo discordar 

fundamentalmente, das conclusões do perito em razão dos demais 

elementos probatórios coligidos aos autos. 

  

Superadas as questões pertinentes ao primeiro dos objetos da perícia, 

passa-se a discorrer sobre o outro ponto controvertido, a necessidade e 

adequação da tecnologia Tag Chip (etiqueta inteligente ou RFID). 

 

II.II. - Da Necessidade e Adequação da Tecnologia Tag Chip (Tag 

RFID) 
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No item 19.4. do Capítulo III do Laudo Pericial, assim foi definida a 

tecnologia Tag RFID: 

“Etiqueta Inteligente (RFID): É um método de identificação 

automática através de sinais de rádio, recuperando e armazenando 

dados remotamente através de dispositivos denominados etiquetas RFID. 

Apesar de ser uma ferramenta criada há muitas décadas, ela foi 

incorporada às camadas da cadeia produtiva, de suprimentos e sistemas 

de identificação recentemente. Embora alguns afirmem que a principal 

função do RFID seja a substituição dos códigos de barras, o RFID não se 

limita a isso, pois é uma tecnologia de transformação que ajuda a reduzir 

desperdício, limitar furtos e roubos, gerenciar inventários, simplificar o 

modelo logístico e aumentar a produtividade e a eficiência das operações. 

O método de identificação mais comum é armazenar um número de série 

que identifique um produto ou uma informação em um microchip. A partir 

daí, os controles desse produto são muito eficazes, pois ele ganha um 

identificador único, que pode ser alcançado por radiofrequência com 

exatidão. “ 

 

Por mais assertivas que sejam as afirmações contidas na definição, 

data venia, foram omitidos alguns detalhes técnicos de suma importância, 

que deveriam constar da definição supra, considerando o caráter técnico 

da perícia. 

 

Vale lembrar que a etiqueta inteligente, ou Tag RFID, é uma etiqueta 

adesiva que contém, em seu interior, transmissores de radiofrequência, 

permitindo sua identificação de modo remoto quando o sinal é emitido e 

captado por aparelho receptor. Essa tecnologia, como assertivamente afirma o 

Perito, aumenta a eficiência e produtividade nas operações da empresa que a 
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utiliza, principalmente na agilidade de localização de documentos armazenados 

em grande volume. 

 

Entretanto, há de se tecer algumas considerações, senão vejamos: 

 

 A simples aplicação das Tags RFID não limita por si só as perdas, 

furtos e roubos. Isso porque quando danificada a etiqueta, o chip 

transmissor de radiofrequência perde sua capacidade de transmissão, 

tornando-o inativo. Se houver subtração dolosa ou se a etiqueta for 

danificada no manuseio cotidiano, perderá sua eficácia. O que garante 

realmente a segurança do documento no ambiente da prestadora de 

serviços é a infraestrutura de segurança da empresa e sua correta 

localização se dará pela precisão nas operações da empresa, 

independentemente da aplicação ou não das Tags RFID. 

 

Sendo assim, parece mais claro que a aplicação da tecnologia tem o 

condão de aprimorar a prestação de serviços dentro das operações da 

empresa, porém, não é condição para aferir qualidade na prestação de 

serviços. Se a empresa apresentar falhas em sua operação, de nada 

adiantam as etiquetas. 

 

Nessa esteira, faltam constatações técnicas da perícia nesse sentido, 

uma vez que deveria apontar se a etiqueta inteligente era tão essencial à 

contratação a ponto de se exigir atestados de capacidade técnica comprovando 

expertise na sua aplicação. 

 

Ademais, importa mencionar que nos termos da petição inicial, a 

exigência da tecnologia Tag Chip, atinge um dos objetivos determinados no 

Edital, qual seja, a “ Redução de Custos, proveniente de mau gerenciamento da 
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informação e da má aplicação de mão de obra”.., haja vista a pequeníssima 

demanda que haverá, pois somente serão os casos em que o documento original 

será necessário, dado que todos os documentos estarão digitalizados. 

  

No mais, frisa-se que acertadamente concluiu o D. Perito no item 29 do 

referido documento, ao dizer que a aplicação das Tags RFID não é essencial 

para a localização de documentos, entendimento corroborado na resposta 

ao Quesito nº 14 (item 30.14), servindo como uma alternativa em caso de 

falha do estoquista. 

 

É correto concluir, portanto, que no procedimento licitatório objeto 

da lide, poderiam até se fazer exigências no Termo de Referência quanto à 

utilização de solução que aprimorasse a rastreabilidade do documento, 

mas não parece razoável que a não comprovação de conhecimento prévio 

com relação a aplicação de etiquetas seja suficiente para fazer a 

Administração do Legislativo Municipal gastar R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais) a mais (cerca de 30% do valor total do contrato) por optar pela 

segunda colocada ao invés de reformular os termos do edital, o que geraria 

bem menos prejuízo e foi feito em outro certame, conforme apontado na 

exordial (v. fls. 5-7). 

 

II – DOS PEDIDOS 

 

Desse modo, vem o Requerente Impugnar o Laudo Pericial no tocante à 

conclusão de que os serviços de digitalização e microfilmagem não são 

concorrentes, considerando a sua equiparação definida nos termos da Lei nº. 

12.682/12.  

Além disso, requer o autor à Vossa Excelência se digne a considerar o 

conjunto fático-probatório dos autos, inclusive, parecer pericial no que tange ao 
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caráter não essencial da aplicação da tecnologia Tag RFID para a contratação 

objeto da presente lide. 

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento.  

 

 

São Caetano do Sul, 21 de maio de 2020. 

 

 

MARCOS PINTO NIETO 

OAB/SP 166.178 

 

 

 


