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A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO 

 

Referente: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 12/2021 - OBJETO: Contratação de empresa 

especializada para fornecimento de equipamentos, instalação, transmissão das imagens e manutenção 

preventiva e corretiva do Sistema de Videomonitoramento, a serem instalados no perímetro urbano e rural do 

Município de Agudo/RS, com transmissão das imagens para a Central de Operações, localizada junto à Brigada 

Militar de Agudo/RS e para a Polícia Civil de Agudo/RS, conforme Termo de Referência, Anexo I, deste edital 

 

A empresa TELTEX TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ nº 73.442.360/0003-89, com Inscrição Estadual: 

083.483.89-6 e Inscrição Municipal: 4679988, localizada na Rodovia Governador Mário Covas, s/n, km 279, 

sala 79, Bairro Tims, CEP: 29.161-382, Serra, Espirito Santo, E-mail: juridico@teltex.com.br, telefone: (11) 

3842-5806, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. Valmor Fernandes Rosa Filho, portador da 

cédula de identidade RG nº 6034795549 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 553.691.380-87, brasileiro, 

casado, administrador de empresas, com endereço na rua João Luis Vives, nº 61, Vila Mariana, São Paulo, 

interpõe o recurso abaixo: 

 

RECURSO 

 

A desclassificação da Teltex Tecnologia aconteceu sob o argumento de que o balanço patrimonial não estaria 

consolidado entre Matriz e Filial. 

 

A decisão pela desclassificação é carente de fundamentação, porquanto não foi apresentado a base legal, no 

parecer não consta nenhuma disposição da Lei ou normatização com as regras contábeis. A subjetividade da 

decisão é o primeiro elemento para reforma da decisão. 

 

Ademais, necessário considerar Matriz e Filial como um todo, o balanço patrimonial representa o conjunto, 

indiferentemente de serem receitas da matriz, da filial ou das duas juntas. Vale dizer que não devem ser 

separadas ou demonstradas separadamente. 

 

Nesse sentido decidiu o Tribunal de Contas da União, TC 008.603/2015-4. 

 

Sobre essa questão do balanço patrimonial da empresa, não há qualquer problema que se 

apresente o balanço na matriz, visto que eventuais obrigações serão imputadas à pessoa 

jurídica única, isto é, o patrimônio do grupo responde pelas obrigações assumidas tanto 

pela matriz como pelas filiais.  

 

mailto:juridico@teltex.com.br


 

 
 

2 

 
 

No Acórdão Plenário 3.056/2008, o TCU também esclareceu: “Conceitua-se matriz aquele 

estabelecimento chamado sede ou principal que tem a primazia na direção e ao qual estão 

subordinados todos os demais, chamados de filiais, sucursais ou agências. 

 

Como filial conceitua-se aquele estabelecimento que representa a direção principal, contudo, sem 

alçada de poder deliberativo e/ou executivo. A filial pratica atos que tem validade no campo jurídico 

e obrigam a organização como um todo, porque este estabelecimento possui poder de 

representação ou mandato da matriz; por esta razão, a filial deve adotar a mesma firma ou 

denominação do estabelecimento principal. Sua criação e extinção somente são realizadas e 

efetivadas através de alteração contratual ou estatutária, registradas no Órgão competente. 

 

Deste modo, matriz e filial não são pessoas jurídicas distintas. A matriz e filial representam 

estabelecimentos diferentes pertencentes à mesma pessoa jurídica, fato corroborado, inclusive, 

pelo art. 10, § 1º, da Instrução Normativa RFB 748, 28/06/2007, in verbis: 

 

‘Art. 10. As Entidades domiciliadas no Brasil, inclusive as pessoas jurídicas por equiparação, estão 

obrigadas a inscreverem no CNPJ, antes de iniciarem suas atividades, todos os seus 

estabelecimentos localizados no Brasil ou no exterior.’ 

 

‘§1º - Para efeitos de CNPJ, estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, móvel 

ou imóvel, próprio ou de terceiro, em que a Entidade exerça, em caráter temporário ou 

permanente, suas atividades, inclusive as Unidades auxiliares constantes do Anexo V, bem como 

onde se encontrem armazenadas mercadorias.’ 

 

Conclui-se que o CNPJ específico para a filial decorre somente da obrigatoriedade da citada 

Instrução Normativa, que impõe à todas as empresas a inscrição do CNPJ de seus 

estabelecimentos. O número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ é composto de oito 

algarismos, separado por uma barra do número de ordem do estabelecimento e, por fim, após o 

hífen, dois dígitos de controle. Desta maneira, o número do CNPJ da matriz e da filial são iguais 

até a barra separadora. Em seguida, faz-se a diferenciação entre os estabelecimentos: /0001 é 

sempre para a matriz; /0002 para a primeira filial; /0003 para a segunda filial e assim por diante. 

Os demais dígitos são os chamados de dígitos verificadores, específico para cada 

estabelecimento. 

(...)”. 

PORTANTO, NÃO HÁ QUALQUER CONFUSÃO OU PROBLEMA NO USO DAS 

INFORMAÇÕES DA MATRIZ PARA A COMPROVAÇÃO DOS INDICADORES CONTÁBEIS. 

 

Ante o exposto: 
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a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos 

nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, §1º, da Lei 8.666/1993, 

para no mérito considerá-la improcedente; 

 

Portanto, obter toda documentação de habilitação com seu CNPJ da matriz é simples, pois via de regra todos 

os documentos e certidões são emitidas no cadastro nacional de pessoa jurídica principal. 

 

Mas quando é a filial que participa da licitação, é evidente que nem todos os documentos podem ser emitidos 

no CNPJ da filial. Esses documentos são emitidos apenas para a matriz e englobam as condições da empresa 

como um todo. 

 

Nesse sentido, tais documentos, ainda que estejam no CNPJ da matriz, são suficientes para comprovar a 

situação da pessoa jurídica, incluindo as filiais. Entre os documentos apenas emitidos para a matriz estão: 

Certidão da Receita Federal, contrato social, balanço, certidão negativa de falência e recuperação judicial. 

 

Tais documentos podem ser utilizados pela filial, mesmo que se encontrem no CNPJ da matriz. Da mesma 

forma os atestados de capacidade técnica também podem estar no CNPJ da matriz e serem utilizados pela 

filial. O contrário também é possível, o atestado endereçado à filial ser utilizado pela matriz. Isso porque o 

atestado é um documento que comprova a capacidade operacional da empresa, da pessoa jurídica, como um 

todo. 

Além disso, a Teltex Tecnologia escritura seus registros contábeis de forma centralizada, inclusive de 

suas filiais na unidade da matriz, amparado na Resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade) nº 

1.330 de 22.03.2011, especificamente itens 20 a 25, bem como ITG (Interpretação Técnica Geral) 2.000 

R1, itens 20 a 25 publicada no Diário Oficial da União em 12.12.2014. 

 
Conforme demonstra no próprio balanço: 
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Conforme mencionado no balanço apresentado pela Teltex no certame, o capital social das filiais não possui 

destaque no balanço por girar em torno do Capital Social da Matriz. 

 

Ressaltamos que a filial é um estabelecimento subordinado à matriz, constituindo-se extensão de sua 

personalidade jurídica, devendo até mesmo adotar a mesma denominação. Isto significa, portanto, que a filial 

não tem personalidade jurídica própria (exceto para fins específicos, como, por exemplo, tributários/fiscais), 

sendo em geral mero prolongamento do estabelecimento principal.  A criação e extinção de filiais são realizadas 

mediante alteração contratual ou estatutária, com registro no órgão competente. 

 

Destacamos ainda que a Teltex, durante seus 27 anos de mercado, participa de um número médio de 10 

licitações por semana e nunca houve este tipo de questionamento. Desta forma, pedimos, respeitosamente, 

que seja considerado os argumentos aqui expostos. 

 

Ante o exposto, a decisão pela desclassificação foi equivocada, além de não constar nenhuma fundamentação 

legal. Necessário a reforma imediata para declarar a Teltex Tecnologia vencedora do Pregão Presencial 

12/2021. 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento.  

 

 
Serra/ES, 23 de julho de 2021 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 

TELTEX TECNOLOGIA S/A 
Valmor Fernandes Rosa Filho 

Diretor Presidente 
RG: 6034795549 SSP-RS 

CPF: 553691380-87  
 

 


