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COMUNICADO

PREG NICO No 61 t2022
oBJETo DA urcrrlçÃo: nRESTAÇÃo DE sERVIÇos DE LocAÇÃo DE
EQUteAMENToS DE SEGURANÇA rlrrnôucA, coM MoNtroRAMENTo, A sEREM
EXECUTADoS NAS oEpTruoÊNCAS DAS UNIDADES Do SESC/BA.

A Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuiçÕes, torna pública a
interposição de Recurso TEMPESTIVO por parte da empresa TELTEX TECNOLOGIA S.A.
participante do Pregão Eletrônico acima epigrafado na data de0110612022 contra a decisão
deste Colegiado em inabilitá-la e declarar sua concorrente vencedora. A recorrente
apresentou, então, o referido recurso (anexo ao presente comunicado), no qual estão
contidas as razões para que a Comissão reforme a decisão outrora publicada.

Ante o exposto, em respeito aos princípios do Contraditorio e da Ampla Defesa, bem
como aos prazos estabelecidos no Regulamento de Licitações e Contratos da Entidade,
ficam os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar as adequadas
contrarrazões acerca da peça recursal, sendo-lhes, inclusive, assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses

§alvador (BA)' 02 de junho de 2022'

lomffi6***=
Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitação
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DE INTERPOSI AO DE RECURSO
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AO ILMO. SR. PREGOEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/BA 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2022 

 

 

 

TELTEX TECNOLOGIA S.A., já qualificada no processo licitatório, vem respeitosa 

e tempestivamente, com fundamento no procedimento regido pelas condições deste Instrumento 

Convocatório e do Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, alterado e consolidado pela 

Resolução SESC n.º 1252 de 06 de junho de 2012, publicada na Seção III do Diário Oficial da União, 

edição de n.º 144, de 26/07/12 do Conselho Nacional, disponíveis no site www.sescbahia.com.br e, 

demais condições estabelecidas no Edital e Anexos, apresentar: 

 

 

 

RECURSO 

 

 

 

contra a nossa INABILITAÇÃO e contra a empresa declarada vencedora “ESTRELA SISTEMAS 

ELETRÔNICOS LTDA”. 

 

Inicialmente, cabe registrar a tempestividade do presente recurso. Eis que a Recorrente apresentou 

intenção de recurso em 27/05/2022, Sexta-feira, em campo próprio do sistema, de modo que o prazo 

para apresentar suas razões recursais iniciou em 30/05/2022, Segunda-feira. Sendo assim, o prazo se 

exaurirá em 01/06/2022, quarta-feira. 

 

Portanto, tempestiva esta peça recursal. 

 

 

 

 

1 – DOS FATOS. 

 

Em 28/04/2022, aconteceu a sessão do Pregão Eletrônico nº 61/2022, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM MONITORAMENTO, A 

SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DO SESC/BA. 

  

Após a fase de lances, às 14h08 do dia (28/04/2022) se iniciou o prazo para envio da proposta e 

documentos de habilitação, tal prazo que de acordo com o item 14.1 do edital é de até 04h00 (quatro) 

horas, a arrematante TELTEX TECNOLOGIA S/A cumpriu com êxito e sem pendências o envio de todos 

os documentos solicitado dentro do prazo estipulado, ainda de acordo com o edital também cumpriu 

a exigência do item 15.2 providenciando e custeando o envio de catálogos juramentados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU A TELTEX INABILITADA. 

 

 

2.1 – DO NÃO ATENDIMENTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA 

 

 
 

 

Alega a comissão que a TELTEX TECNOLOGIA não comprovou possuir atestado de capacidade 

técnica de locação para o serviço de centrais de alarme em quantitativo mínimo de 50% conforme 

exige o item. 

 

 

 

 



 

 

VEJAMOS A EXIGÊNCIA DO EDITAL QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

 
 

O edital é claro quanto a exigência:  execução de objeto pertinente e compatível (Serviço de 

Câmeras e Centrais de Alarmes). 

 

O texto (Serviço de Câmeras e Centrais de Alarmes) foi destacado pela comissão visando deixar bem 

claro o que é considerado objeto pertinente e compatível. 

 

 

Vejamos agora o quadro resumo com quantidades:  

 

 
 

 

Ou seja, é exigido serviços de 77 câmeras e 11 centrais de alarme (correspondente a 50% do total). 

 

 

 

A Teltex com 30 anos de experiência em serviços compatíveis ao objeto apresentou mais de 30 

atestados de capacidade técnica contendo serviços de câmeras e centrais de alarmes, vejamos 

alguns deles: 

 

 

 

 



 

 

Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre:  

 

 
 

Nesse atestado deve ser considerado no mínimo 86 centrais (uma em cada prédio). 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE: 

 

 

 

CYRELA: 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE CONTRATO 61: 

 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE CONTRATO 44: 

 

 



 

 

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL: 

 

 

 

Só nesses 6 atestados (dos 34 apresentados) temos mais de 100 centrais de alarme. 

 

Vejamos que a comissão técnica julgou os atestados técnicos com base em um texto estranho ao 

processo, pois no edital não consta como compatível serviço de locação e sim serviço de câmeras e 

alarmes, devendo ser analisado exatamente pelo que solicita o edital. 

 

Ora, a Teltex não pode imaginar que a comissão técnica vai basear seu parecer em um texto diferente 

do que está descrito no edital, pois apesar de encartarmos mais de 30 atestados e que atendem com 

sobras as exigências constantes no item 9.1.5, temos muito mais atestados em nosso acervo técnico 

que poderiam ser apresentados se a exigência do edital fosse outra. 

 

Não é razoável uma empresa com 30 anos de mercado, com ampla experiência em serviços de 

câmeras e alarmes, responsável atualmente pelo sistema de segurança do Banco Central de todos os 

estados (contrato de Câmeras e Alarmes), que atendeu na integra ao exigido no edital, ser julgada 

incapacitada tecnicamente para execução do objeto. 

 

Enfim, a Teltex possui muitos cases de sucesso no objeto licitado, apresentando mais de 30 atestados 

de diversas obras e em vários estados, demonstrando assim sua capacidade técnica para a execução 

do objeto. 

 

Quantidade necessária para atendimento ao edital (50%): 11 centrais de alarme. 

Quantidade comprovada pela Teltex: mais de 300 centrais. 

 

Vejamos: 

 

ARQUIVO/ATESTADO QUANTIDADE DE CENTRAIS DE ALARME 

1. BACEN - DF - AUTENTICADO 4 

3. CANOAS ALARME 1 AUTENTICADO 200 

8. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PORTO ALEGRE - ALARME 86 

12. TJRN THALES 61 3 

13. TJRN THALES 44 3 

15. Atestado - TJBA 7 

19. MP-RN - Cont. 077-2016 5 

24. Empreendimento Yoo Moinhos 1 

25. Empreendimento Float Residences 1 

26. CYRELA - Cont. Mediplex Sul 1 

27. CYRELA - Cont. Mediplex Norte 1 



 

 

32. ATESTO AC AFONSO CUNHA 1 

33. ATESTO AC CACHOEIRA GRANDE 1 

34. Atestado de Capacidade Técnica - USP - assinado 5 

 

2.2 – DO NÃO ATENDIMENTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL 

 

 

Novamente a comissão técnica analisa os documentos da Teltex através de um texto estranho ao 

edital, vejamos o que está descrito no edital: 

 

 

Conforme o edital, a compatibilidade com o objeto se define em Serviço de Câmeras e Centrais de 

Alarmes e não locação CFTV alarme. 

 

A Teltex já demonstrou sua experiência apresentando 34 atestados de capacidade técnica, sendo 

mais de 30 deles em nome do seu responsável técnico, engenheiro eletricista, Thales Guilherme Rollo.  

  



 

 

 
ATESTADOS COM ACERVO TÉCNICO – CAT: 

 

 

 

 



 

 

2.3 – DO NÃO ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS PELA TELTEX 

 

Itens 1 e 2: 

 

A Teltex informa que com base em informações divergentes no edital, acabou invertendo os modelos 

ofertados, vejamos: 

 

No caderno de especificações, a Câmera IP Móvel é a numero 1 e a Câmera IP Fixa é o número 2: 



 

 

 

Porém na planilha de preços detalhada, as câmeras foram invertidas, levando a Teltex ao erro de 

digitação, vejamos: 

 

De tal forma, basta inverter os modelos que iremos atender plenamente as especificações solicitadas 

pelo certame. 

 

Referente ao item 03: 

 

 

 

Foram destacados alguns pontos divergentes do edital no item 03, mas todos estão presentes nos 

documentos compartilhados. 

 

Referente ao ITEM 13.1: “13.1 Comunicação rede mesh (Zigbee ou ZWave) com a Central de Alarme”, 

Zigbee é um protocolo que trabalha com as frequências de operação e taxa de dados: 868 MHz e 20 

Kb/s; 915 MHz e 40 Kb/s; 2.4 GHz e 250 Kb/s, tal especificação que está presente no datasheet do 

produto, conforme podemos observar na imagem abaixo: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As informações destacadas referente ao protocolo Zigbee foram retiradas do seguinte site: 

https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-zigbee/ 

 

As informações destacadas referente aos 868 MHz foram retirados do manual do sensor de alarme 

conforme o seguinte link: 

https://jflalarmes.com.br/uploads/jfl-download-passivos-manual-ird-650-duo.pdf 

 

Referente ao ITEM 13.3: “13.3 Duração de bateria até 2 anos (depende do fluxo no local instalado)”, 

no datasheet do produto ofertado destaca que a bateria que está inclusa será a “bateria de lithium  

CR123.”, tal modelo que garante duração para até 2 anos (dependendo do fluxo do local instalado), 

conforme as especificações solicitavam, conforme podemos observar na imagem abaixo: 

 

https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-zigbee/


 

 

 

As informações destacadas referente a bateria foram retirados do manual do sensor de alarme 

conforme o seguinte link: 

https://jflalarmes.com.br/uploads/jfl-download-passivos-manual-ird-650-duo.pdf 

 

 

Referente ao ITEM 13.9: “13.9 Sensor PIR de 2 elementos”, no datasheet do produto destaca que o 

mesmo possui “Sensor piroelétrico: Dois Canais piroelétricos com duplo elemento”, conforme podemos 

observar na imagem abaixo: 

 

 



 

 

As informações destacadas referente ao sensor PIR de 2 elementos foram retiradas do datasheet do 

sensor de alarme conforme o seguinte link: 

https://jflalarmes.com.br/wp-content/uploads/2018/10/DATASHEET_IRD_650_DUO.pdf 

 

Referente ao ITEM 13.10: “13.10 Alta imunidade a ruídos”, no datasheet do produto destaca que o 

mesmo possui “Proteção EMI/RFI”, conforme podemos observar na imagem abaixo: 

 

 

 

As informações destacadas referente a proteção EMI/RFI foram retiradas do datasheet do sensor de 

alarme conforme o seguinte link: 

https://jflalarmes.com.br/wp-content/uploads/2018/10/DATASHEET_IRD_650_DUO.pdf


 

 

https://jflalarmes.com.br/wp-content/uploads/2018/10/DATASHEET_IRD_650_DUO.pdf 

 

Referente ao ITEM 13.11: “13.11 Monitora a tensão da bateria”, por se tratar de uma funcionalidade 

padrão em sensores infravermelhos muitos fabricantes acabam por não destacar a informação em 

seus datasheets, mas de qualquer forma podemos comprovar o atendimento dessa linha através do 

datasheet da central de alarme como podemos ver na imagem abaixo: 

 

As informações destacadas referente ao monitoramento da bateria foram retiradas do manual da 

central de alarme: 

http://upseg.dominiotemporario.com/variedadeimg/Manual-Central-VW16Z-GPRS-

https://jflalarmes.com.br/wp-content/uploads/2018/10/DATASHEET_IRD_650_DUO.pdf
http://upseg.dominiotemporario.com/variedadeimg/Manual-Central-VW16Z-GPRS-Star%20Viaweb.pdf


 

 

Star%20Viaweb.pdf 

 

Referente ao ITEM 13.12: “13.12 Indicador de temperatura do ambiente.”, no datasheet do 

equipamento podemos observar a seguinte especificação: “Possui circuito de compensação de 

temperatura”, além disso com ajuda da central de alarme podemos efetuar uma supervisão completa 

dos equipamentos, conforme podemos observar nas imagens abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upseg.dominiotemporario.com/variedadeimg/Manual-Central-VW16Z-GPRS-Star%20Viaweb.pdf


 

 

 

As informações destacadas referente a indicação de temperatura foram retiradas do manual da 

central de alarme e do datasheet do sensor de alarme conforme os seguintes links: 

http://upseg.dominiotemporario.com/variedadeimg/Manual-Central-VW16Z-GPRS-

Star%20Viaweb.pdf 

https://jflalarmes.com.br/wp-content/uploads/2018/10/DATASHEET_IRD_650_DUO.pdf 

 

Vale ressaltar a falta de comunicação e oportunidade diante de uma possível solicitação de diligência 

a empresa Teltex, uma vez que utilizaram do seguinte motivo “Não localizado no catálogo” para 

considerar como não atendimento ao edital. Opção que o próprio edital permite, pois não estaríamos 

incluindo e muito menos alterando os documentos enviados, iriamos apenas demonstrar a localização. 

 

 

 

Item 5: 

 

Referente ao item 05 – Servidor de Gravação e Gerenciamento: Foram destacados alguns pontos 

divergentes do edital referente ao item 06, “Não enviado a especificação do produto que será 

ofertado ' (processador, memória, disco etc)”, mas em nenhuma linha do edital solicitava que 

especificasse o processador, memória ou disco, de tal forma que iremos fornecer um equipamento 

que atende plenamente considerando o processador, memória necessária e disco correto para a 

solução conforme as especificações, mas apenas não destacamos os modelos. Segue imagem do 

PaP comprovando tal fato:  

http://upseg.dominiotemporario.com/variedadeimg/Manual-Central-VW16Z-GPRS-Star%20Viaweb.pdf
http://upseg.dominiotemporario.com/variedadeimg/Manual-Central-VW16Z-GPRS-Star%20Viaweb.pdf
https://jflalarmes.com.br/wp-content/uploads/2018/10/DATASHEET_IRD_650_DUO.pdf


 

 

 

 

 

Print retirado do site: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

Comprovando que nosso processador possui os pontos necessário para atender plenamente o edital. 

 

Vale ressaltar a falta de comunicação e oportunidade diante de uma possível solicitação de diligência 

a empresa Teltex. Solicitação que o próprio edital permite: 

 

 

 

Item 6: 

 

 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


 

 

Referente ao item 06 – Estação de Visualização: Foram destacados alguns pontos divergentes do edital 

referente ao item 06, “Não enviado a especificação do produto que será ofertado ' (processador, 

memória, disco etc)”, mas em nenhuma linha do edital solicitava que especificasse o processador, 

memória ou disco, de tal forma que iremos fornecer um equipamento que atenderia plenamente 

considerando o processador, memória necessária e disco correto para a solução conforme as 

especificações, mas apenas não destacamos os modelos. Segue imagem do PaP comprovando tal 

fato:  

 

 

Print retirado do site: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

Comprovando que nosso processador possui os pontos necessário para atender plenamente o edital. 

 

Vale ressaltar a falta de comunicação e oportunidade diante de uma possível solicitação de diligência 

a empresa Teltex. Solicitação que o próprio edital permite: 

 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


 

 

3 - DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU A ESTRELA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 

VENCEDORA. 

 

Após a desclassificação da empresa TELTEX TECNOLOGIA S/A, às 09h14 do dia (20/05/2022) se iniciou 

uma negociação com a empresa ESTRELA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, após a etapa de negociação 

que se encerrou as 12h08 deu-se inicio ao prazo para envio da proposta e documentos de habilitação,  

tal prazo que de acordo com o item 14.1 do edital é de até 04h00 (quatro) horas, até as 18h08 do dia 

(20/05/2022). A empresa ESTRELA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA cumpriu o prazo para envio. 

 

Porém estranhamente o CRC do Sr. Edmilson e os documentos do contador foram anexados somente 

4 dias depois, vejamos: 

 

 

Foram anexados 3 novos arquivos no sistema, após o prazo permitido no item 14.1 do edital: Atestado 



 

 

Oxiteno.pdf / CRC SR EDMILSON.pdf / Documentos Contador.zip. Tais arquivos que devem ser 

desconsideramos devido ao descumprimento do prazo estabelecido no edital e a não permissão de 

inclusão de documentos previstos como indispensáveis neste edital:  

 

Nos causa estranheza a comissão inabilitar a Teltex baseada em texto que não consta no edital e 

habilitar a empresa Estrela mesmo faltando documentos exigidos: 

 

 

Não cabe nenhuma interpretação diferente, ou a comissão aceitou documento após o prazo ou 

habilitou a empresa estrela mesmo sem apresentar o documento exigido em edital. 

 

Documentos referente a qualificação econômica apresentados pela empresa Estrela dentro do prazo 

legal de 04 horas estabelecidos no edital: 

 

Mormente os princípios da isonomia e o da vinculação ao edital, além do princípio da moralidade 

administrativa. Fere o princípio da isonomia, pois foi exigido de todas as outras empresas a 

documentação de habilitação de acordo com o exigido pelo edital. Então, por que permitir a uma 

licitante que apresente a habilitação em desconformidade com o edital? 

 

O Princípio da vinculação ao edital restaria violado também, pois o edital não impugnado vira regra 



 

 

intransponível. Assim, não é permitido a Administração fechar os olhos à uma exigência ali contida. 

 

Cada exigência editalícia foi feita em razão da conveniência e segurança da Administração Pública. 

Caso qualquer empresa licitante discordasse da exigência, deveria a tempo e a modo, ter 

apresentado impugnação ao edital. 

 

Assim, a Administração fica totalmente vinculada às disposições editalícias, não cabendo qualquer 

discricionariedade em suas decisões. 

 

4 - DO PEDIDO 

 

Em face do exposto, tendo em vista que a TELTEX TECNOLOGIA, que possui quase 30 anos no mercado 

de segurança, demonstrou sua capacidade técnica e atendimento as especificações do edital para 

a execução do objeto, pede-se: 

 

1. Seja recebido este recurso no efeito suspensivo, sobrestando o certame até o seu julgamento; 

 

2. Seja reconsiderada a inabilitação da TELTEX TECNOLOGIA S/A, de modo que reste declarada 

vencedora do certame. 

 

3. Seja reconsiderada a habilitação da ESTRELA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, de modo que reste 

declarada inabilitada do certame. Tendo em vista a gravidade das falhas apontadas. 

 

4. Caso contrário, seja este recurso encaminhado à autoridade superior para julgá-lo, reformando a 

decisão impugnada, conforme já especificado; 

 

Nestes termos, pede e aguarda deferimento. 

Serra/ES, 01 de junho de 2022. 

 

__________________________________________ 

TELTEX TECNOLOGIA S/A 

Valmor Fernandes Rosa Filho  

Diretor Presidente 

RG: 6034795549 SSP-RS 

CPF: 553691380-87 

































Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

43300061400 2054

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

TELTEX TECNOLOGIA S/A

007 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

CANOAS

6 Outubro 2020

Nº FCN/REMP

RSE2000282621

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7362384 em 07/10/2020 da Empresa TELTEX TECNOLOGIA S/A, Nire 43300061400 e protocolo 206617844 -
25/09/2020. Autenticação: 9B8BC07A832EEA998726C8FCD8E4A5516F1F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar
este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/661.784-4 e o código de segurança Pq9x Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

20/661.784-4

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSE2000282621

Data

21/09/2020

553.691.380-87 VALMOR FERNANDES ROSA FILHO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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TELTEX TECNOLOGIA S.A 
CNPJ nº 73.442.360/0001-17 

NIRE 4330006140-0 
 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
DATA, HORA E LOCAL: Dia 10 de setembro de 2020, às 15 horas, na sede social da 
Companhia, localizada na Av. Victor Barreto nº 1.496, Centro, Canoas (RS), CEP 92010-000 
CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação da convocação, com fundamento no artigo 124, 
§ 4º, da Lei nº 6.404/76, uma vez que se encontram presentes nesta Assembleia, todos os 
Acionistas; 
QUORUM: Presentes os acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital 
social com direito a voto a saber: VALMOR FERNANDES ROSA FILHO, MARIANA DUARDES 
ROSA E BRUNO DUARDES ROSA; 
MESA DIRETORA: Presidente: Sr. VALMOR FERNANDES ROSA FILHO; e a Acionista 
MARIANA DUARDES ROSA na função de Secretária; 
ORDEM DO DIA: (i) Eleição da Diretoria e fixação de honorários; (ii) Assuntos de Interesse 
Geral; 

DELIBERAÇÕES: (i) Aprovados por unanimidade dos Acionistas presentes e sem ressalvas: 

(i.1) reeleição do mandato da atual Diretoria por mais 3 (três) anos, a partir do dia 

04/10/2020, com término previsto para o dia 03/10/2023, continuando a ocupar o mesmo 

cargo, ou  seja,  Diretor Presidente: Valmor Fernandes Rosa Filho, portador da CI nº 

6034795549 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 553.691.380-87 , brasileiro, casado pelo 

regime de comunhão parcial de bens, nascido em 05/12/1967, administrador, natural de 

Porto Alegre/RS, residente e domiciliado na Rua Luiz de Camões, nº 55, apto 301, Bairro 

Centro, Canoas/RS, CEP 92310-270; Diretora Administrativa: Mariana Duardes Rosa, 

portadora da  CI/SSP/RS nº 1112369036, inscrita no CPF/MF sob o nº  028 359 650 33, 

brasileira, solteira, empresária, natural de Gravataí/RS, nascida em 12/07/1995, residente 

e domiciliada na Rua Brasil, nº 3842, apto 107, Bairro Centro, Canoas/RS, CEP 92310-150; 

e Diretora Técnico: Bruno Duardes Rosa, portador da  CI/SSP/RS nº 7090920104, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 003.556.210-29, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Porto 

Alegre/RS, nascido em 23/08/1991, residente e domiciliado na Rua Tomé de Souza n.º 100, 

apto. 503, Bairro Santos Dumont, São Leopoldo/RS, CEP 93115-270; 

(i.2) o valor limite de remuneração da Diretoria, fixado em valor global mensal de 

R$100.000,00 (cem mil reais), cabendo aos próprios Diretores a deliberação do quantum 

individual mensal.   

Aprovada a lavratura desta ata de forma sumário, como facultado pela Lei nº 6.404/76.  

ESCLARECIMENTO - o Sr. Presidente confirmou que todas as publicações ordenadas pela 

lei das Sociedades por, relativas à companhia ora transformada, serão feitas no “Diário 

Oficial do Estado do Rio Grande do Sul” e no “Jornal do Comércio”, ambos editados em 

Porto Alegre, RS.  

DESIMPEDIMENTO - Os Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, nem condenados ou 
sob os efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
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cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 
8.- ENCERRAMENTO: Antes do encerramento dos trabalhos, o Sr. Presidente franqueou a 
palavra para os demais Acionistas, e não havendo manifestação nesse sentido, suspendeu 
os trabalhos às 16 (dezesseis) horas, pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, após 
lida e em tudo sido considerada conforme, foi aprovada pelos Senhores Acionistas 
presentes e, na sequência, assinada pelos membros componentes da mesa e pelos 
Acionistas. Canoas (RS), 10 de setembro de 2020. MESA: Sr. Valmor Fernandes Rosa Filho-
Presidente; Sra. Mariana Duardes Rosa-Secretária; ACIONISTAS: Srs. Valmor Fernandes 
Rosa Filho; Mariana Duardes Rosa; e Bruno Duardes Rosa.  
 

Canoas (RS), 10 de setembro de 2020 
 
 

VALMOR FERNANDES ROSA FILHO 
Presidente 

 
 

MARIANA DUARDES ROSA 
Secretária 
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

43300061400 2054

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

TELTEX TECNOLOGIA S/A

007 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES1219

CANOAS

11 Fevereiro 2021

Nº FCN/REMP

RSN2140828315

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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1 
 

 

TELTEX TECNOLOGIA S.A 

CNPJ nº 73.442.360/0001-17 

NIRE 4330006140-0 

 
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
 

DATA, HORA E LOCAL: No dia 1º (primeiro) do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte 

e um), às 10 (dez) horas, foi realizada, na sede social da Companhia, localizada na Av. Victor Barreto 

nº 1.496, Centro, Canoas (RS), CEP 92010-000; 

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação da convocação com fundamento no artigo 124, § 4º, da 

Lei nº 6.404/76; 

QUORUM: Presentes os acionistas da Companhia, representando 100% (cem por cento) do capital 

social com direito a voto a saber: Sr. VALMOR FERNANDES ROSA FILHO, Sra. MARIANA DUARDES 

ROSA e Sr. BRUNO DUARDES ROSA, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 

Acionistas, que se encontrava sobre a mesa; 

MESA DIRETORA: Por aclamação, assumiu a Presidência dos trabalhos, o Acionista e Diretor 

Presidente da Companhia, Sr. VALMOR FERNANDES ROSA FILHO; e para desempenhar o papel de 

Secretária, foi convidada a Acionista Sra. MARIANA DUARDES ROSA; 

ORDEM DO DIA: (i); Criação de novo cargo de Diretor; sua nomeação e consequente Alteração do 

Artigo 17º, caput, do Estatuto Social, e a inserção no Artigo 18º, do Parágrafo 4º e a renumeração 

dos parágrafos seguintes deste Artigo; (ii) Correção da ordem do parágrafo do Artigo Nono; e (iii)  

Assuntos de Interesse Geral; 

DELIBERAÇÕES: Aprovado por unanimidade dos Acionistas presentes e sem ressalvas:  

I.- Fica criado o cargo de Diretor Jurídico, com as atribuições inerentes ao Cargo, constantes do 

Artigo 18º do Estatuto Social. Ato contínuo, foi aprovada para ocupar o Cargo, a indicação do Sr. 

Ademir Toledo de Souza, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, Advogado, 

inscrito na OAB/SP sob o nº 282.763, portador da Carteira de Identidade RG nº 32.373.465-0 

SSP/SP, expedida em 01/10/2008, e inscrito no CPF sob o nº 307.559.698-12, residente e 

domiciliado na Rua Miguel Yunes nº 485, Torre 3, Apto, 61, CEP 04444-000, São Paulo (SP), 

devendo ser investido no Cargo, na Reunião da Diretoria que ocorrerá na sequência a esta 

Assembleia. Quanto aos honorários, a verba global aprovada na AGE de 10/09/2020, reputa-se 

suficiente para atender a toda a Diretoria, já considerando o Diretor ora eleito, restando tão 

somente a designação do seu “quantum” a ser deliberada em Reunião da Diretoria que terá lugar 

na sequência a esta Assembleia  

II.- Em razão do deliberado acima,  
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a) o Artigo 17º (caput) do Estatuto Social passa a ter a redação abaixo: 

“Art. 17º A Diretoria será composta por 04 (quatro) membros, eleitos pela Assembleia Geral, com 

mandato de 03 (três) anos, acionistas ou não, residentes no País, admitida a reeleição. Dentre eles, 

serão eleitos: 01 (um) Diretor(a) Presidente, 01 (um) Diretor(a) Administrativo(a), 01(um) 

Diretor(a) Técnico e 01 (um) Diretor(a) Jurídico, em todos os casos atendidos os requisitos 

estabelecidos na legislação aplicável e no presente Estatuto;” 

b) Fica inserido no Artigo. 18º, o Parágrafo 4º, com a redação abaixo, renumerando-se os 

parágrafos seguintes que atualmente têm, erroneamente, a numeração ordinária de “primeiro” a 

“sexto”, e passam a ter a numeração ordinária, correta, de “quinto” a “décimo”: 

“Artigo 18º.... 

Parágrafo Primeiro.... 

Parágrafo Segundo.... 

Parágrafo Terceiro.... 

Parágrafo Quarto - Ao Diretor Jurídico compete, sempre se reportando ao Diretor Presidente, a) 

Assessorar o Presidente da Companhia em todos os assuntos de cunho jurídico, prestando-lhe 

consultoria, orientações e emitindo pareceres; b) a gestão jurídica, a coordenação e supervisão de 

todos os trabalhos jurídicos de interesse da Companhia, atuando diretamente em negociações e 

consequentes acordos, contratos, convênios e tudo o mais que guarde relação, além dos seus 

desdobramentos em contencioso e administrativo; c) a coordenação e supervisão das atividades 

e tarefas dos advogados e demais colabores do Setor; d) Atuação junto a todas as áreas da 

empresa com o intuito de orientar e apresentar soluções de eventuais dúvidas e controvérsias de 

ordem jurídica que porventura surgirem; e) desempenhar quaisquer outras tarefas e tomar parte 

em eventos, que, direta ou indiretamente, se relacionem com o cargo, a critério do Presidente; 

Parágrafo Quinto.... 

Parágrafo Sexto.... 

Parágrafo Sétimo.... 

Parágrafo Oitavo.... 

Parágrafo Nono.... 

Parágrafo Décimo....”; 

III.- O Parágrafo do Artigo Nono, que até então constava, erroneamente, como “Parágrafo 

Primeiro”, fica corrigido para passar a ser identificado, a partir desta data, como “Parágrafo 

Único”; 

ENCERRAMENTO: Franqueada a palavra para quem dela quisesse fazer uso e, como nenhum 

acionista se manifestou, o Sr. Presidente, às 12 (doze) horas, suspendeu os trabalhos pelo tempo 
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necessário à lavratura desta Ata no livro próprio que, após lida e em tudo sido considerada 

conforme, foi aprovada por todos presentes e, na sequência, assinada pelos membros 

componentes da mesa e pelos Senhores Acionistas presentes. Canoas (RS), 1º de fevereiro de 

2021. MESA: Sr. Valmor Fernandes Rosa Filho-Presidente; Sra. Mariana Duardes Rosa-Secretária; 

ACIONISTAS: Srs. Valmor Fernandes Rosa Filho, Mariana Duardes Rosa e Bruno Duardes Rosa.  

CERTIDÃO: Certificamos que a presente, em única via, foi extraída, no seu fiel e inteiro teor, do 

Livro nº 02, de Registro de Atas de Assembleias Gerais da TELTEX TECNOLOGIA S/A, no qual se 

encontra lavrada. 

 

 

Canoas (RS), 1º de fevereiro de 2021 

 

 

 

VALMOR FERNANDES ROSA FILHO 
Presidente 

 
 

 

 

MARIANA DUARDES ROSA 
Secretária 
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Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

21/048.695-3

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSN2140828315

Data

11/02/2021

028.359.650-33 MARIANA DUARDES ROSA

553.691.380-87 VALMOR FERNANDES ROSA FILHO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7578827 em 26/02/2021 da Empresa TELTEX TECNOLOGIA S/A, CNPJ 73442360000117 e protocolo 210486953 -
11/02/2021. Autenticação: 99A84F8AD32BE5CB47D81F9CCACB9A1AF5831B1B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/048.695-3 e o código de segurança Kqd2 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs 
informando o número do protocolo 21/048.695-3.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TELTEX TECNOLOGIA S/A, de CNPJ
73.442.360/0001-17 e protocolado sob o número 21/048.695-3 em 11/02/2021, encontra-se registrado na
Junta Comercial sob o número 7578827, em 26/02/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo
examinador Fabiane Stefani Fetter.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá
ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://
portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

553.691.380-87 VALMOR FERNANDES ROSA FILHO

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

553.691.380-87 VALMOR FERNANDES ROSA FILHO

028.359.650-33 MARIANA DUARDES ROSA

Porto Alegre. sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a),
em 26/02/2021, às 06:56 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7578827 em 26/02/2021 da Empresa TELTEX TECNOLOGIA S/A, CNPJ 73442360000117 e protocolo 210486953 -
11/02/2021. Autenticação: 99A84F8AD32BE5CB47D81F9CCACB9A1AF5831B1B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/048.695-3 e o código de segurança Kqd2 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES193.107.810-68

Porto Alegre. sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7578827 em 26/02/2021 da Empresa TELTEX TECNOLOGIA S/A, CNPJ 73442360000117 e protocolo 210486953 -
11/02/2021. Autenticação: 99A84F8AD32BE5CB47D81F9CCACB9A1AF5831B1B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/048.695-3 e o código de segurança Kqd2 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Porto Alegre, Sexta-feira, fim de semana e segunda-feira, 9, 10, 11 e 12 de 
outubro de 2020 - Nº 98 - Ano 88











Jornal do Comércio4 Segunda-feira, 15 de março de 2021 2° Caderno






















