AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SELBACH/RS.

Ref.: Tomada de Preços Nº 06/2021
Resposta a Diligência

MARIO ALBERI DAL MOLIN, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n° 90.268.756/000109, com sede a Rua General Osório, nº 1665, Fundos,
Bairro Centro, na cidade de Ibirubá/RS, neste ato
representada

por

seu

representante

legal1,

Sra

SOLANGE ERTHAL DE FREITAS, brasileira, portadora
do CPF n° 015.072.970-76, vem respeitosamente a
V.S.ª, apresentar
ESCLARECIMENTO DE DILIGÊNCIA
Em face da diligência realizada pelo Municipio de
Selbach/RS, a Empresa MARIO ALBERI DAL MOLIN,
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n°
90.268.756/0001-09, vem atráves deste, esclarecer:

1. SITUAÇÃO DA EMPRESA:
A Empresa existe desde a data de 29/05/1985 quando ocorreu a sua
Abertura, e em meados do ano de 2016, o Proprietário da Empresa Sr Mario Alberi

1

Representante Legal conforme Procuração Particular apresentado na data do Certame.

Endereço Comercial: Rua Dumoncel Filho, n° 1273 Sala 101-B, Centro – Ibirubá/RS
Correio Eletrônico: atalicitacoes@gmail.com
Fone: 54 9 9175 1998 / WhatsApp: 54 9 9675 6123

Dal Molin, resolveu encerrar suas atividades, fechando assim a sua Empresa.
Porem o mesmo não baixou a mesma, e sim a “inativou2”

A Receita Federal define uma empresa inativa é
aquela que não tenha efetuado qualquer atividade
financeira, patrimonial ou operacional dentro de
todo o ano-calendário. Ou seja, sua empresa não
pode

ter

nenhuma

movimentação

bancária,

nenhum pagamento de taxas ou compras no CNPJ
da empresa.

Conforme é possível comprovação (em anexo) das Guias de Declaração
de Débitos e Creditos Tributarios Federais3, onde durante o periodo que ficou
fechada, a Empresa mesmo assim, teve de fazer as Declarações e quitações de que
não teve funcionamento ou valores no ano, tal Declaração é sempre realizada no
inicio de cada ano, conforme segue a de 2016 abaixo;
A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) é uma
das obrigações de uma empresa inativa, mas ela não deve ser entregue
mensalmente, e sim anualmente. Uma empresa em situação de inatividade só vai
entregar essa declaração anualmente.

2

A Receita Federal define uma empresa inativa aquela que não tenha efetuado qualquer atividade financeira,
patrimonial ou operacional dentro de todo o ano-calendário. Ou seja, sua empresa não pode ter nenhuma
movimentação bancária, nenhum pagamento de taxas ou compras no CNPJ da empresa

3

A DCTF é a sigla para Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, que é um modo

utilizado pela Receita Federal do Brasil para obter informações importantes para a análise
do créditos tributários federais e da forma que o contribuinte utilizou para quitá-lo.
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E foi isso que ocorreu desde o ano de 2016 até meados de Setembro de
2021 quando Sr. Mario Alberi Dal Molin, resolveu “reativar” sua Empresa
novamente.
Conforme é possível verificar no Contrato Social

empresa foi

protocolocada junto a Junta Comercial do Rio Grande do Sul atráves do protocolo
213229374 – na data de 15/09/2021 e reativada em 17/09/2021 sobº registro
7881428.
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2. DO BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTADO:
Após a reativação da Empresa, foi dado segmento ao Balanço
Patrimonial da Mesma. Como a Empresa não era nova, e sim foi reativada, a
Contadora para fazer o Balanço de forma certa, fez um balanço normal e não de
Abertura, devido que a Empresa não estava fechada, e sim apenas inativa.
No Balanço por sua vez, foi incluído o Valor do Ativo Circulante (são
os bens e direitos de uma empresa, que podem ser convertidos em dinheiro no
curto prazo. Sendo assim, dentre os ativos de uma empresa, os ativos
circulantes são os que possuem maior liquidez e, por isso, são conhecidos
como ativos realizáveis a curto prazo). De acordo com o valor que Sr. Mario tem
como capital inicial para iniciar os trabalhos de sua Empresa.
A Disponibilidade/Caixa: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) - Que é o valor em
caixa para poder ser utilizado nas obras, de reabertura da Empresa.
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.

O patrimônio líquido faz parte do Passivo por representar obrigações que a
pessoa jurídica assumiu ao receber capitais de seus donos, viabilizando, assim, as
suas atividades.
Capital social é o valor da contrapartida do titular, sócios ou acionistas de um
empreendimento, para início e manutenção da empresa. Assim, essa designação
se refere ao investimento inicial levantado pelos proprietários, correspondendo
ao patrimônio líquido da empresa.
Grau de Individamento: A Empresa não possui nenhuma divida atualmente.
2.1 Do Atendimento a Exigência do Edital:
O Edital exigia que para a Empresa Comprovar boa Liquidez para poder participar
da Licitação, no momento do Credenciamento, deveria apresentar o seguinte:
3.3. Qualificação Econômico-Financeira
II) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei (com a indicação do n° do Livro Diário,
número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram
os lançamentos) que comprovem a boa situação financeira da empresa. Os mesmos
deverão estar assinados pelo Contabilista (habilitado e registrado no Conselho
Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da empresa. As
assinaturas deverão estar devidamente identificadas.
II.a – As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes do SIMPLES
também estão obrigadas a apresentar o balanço patrimonial (Parecer 64/2000 do
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul);
II.b - No caso de empresa que ainda não encerrou seu primeiro exercício social,
estando por essa razão, impossibilitada de apresentar o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis, será admitida (e somente para esta hipótese) a
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apresentação do balancete do mês imediatamente anterior ao da realização da
licitação (Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. Rio de Janeiro. AIDE. 4° edição. P. 202 / Delegações de
Prefeituras Municipais. Licitação Pública – Módulo I – Básico. Porto Alegre.
Jan.2006. P.40).

A Empresa MARIO ALBERI DAL MOLIN, apresentou o Balanço
Patrimonial registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 28/09/2021,
conforme exigido no edital.

Citando o Edital:
II.c – Para situações diversas da exposta no subitem “3.3.II.b”, é vedada a
substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser
atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta.
II.d - Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia autenticada ou original do
Diário Oficial, em que foi publicado o último balanço.

Na data 18/10/2021 a qual a Empresa MARIO ALBERI DAL MOLIN, foi
realizar o Credenciamento para participar da Licitação, ocorreu duvidas pela
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Comissão de Licitações, em relação ao Balanço e Demonstrações apresentadas, a
Comissão de Licitação levou o Balanço e as Demonstrações para a área Contábil e
Juridica para análise;
Em resposta a área Contabil, disse que necessitávamos apresentar um
balancete, e a área Juridica disse que apresentamos a Documentação (Balanço +
Demonstrações), mas poderia por fim valer a Patrimônio Liquido ou Capital social
da Empresa, conforme Balanço.
Em relação ao Balancete, no dia, falado até para o Contador do
Municipio, que a Empresa foi reaberta em Setembro (nem 31 dias antes) do
Credenciamento, que não havia balanço anterior a isso, fazendo valer o Balanço
Registrado na Junta Comercial, não sendo possível apresentar Balancete, pois não
era um Balanço de Abertura, e sim de Reativação.
Por fim, Sra Pregoeira do Municipio, iria considerar o Balanço e
Demonstrações Contábeis apresentadas, mas que levaria em conta o Patrimônio
Liquido da Empresa que correspondia aos 10% exigido conforme o valor da
Licitação.
III) prova de que possui patrimônio líquido de valor correspondente a 10%
(dez por cento) do valor total especificado no Anexo I deste Edital, de acordo
com os §§ 2.º e 3.º do art. 31 da Lei de Licitações;

E por fim, foi emitido o Credenciamento – Cadastro de Fornecedor do
Municipio de Selbach/RS.

2.3 Esclarecimento quanto as Demonstrações Contábeis:
Do Exigido no Edital:
II.e - A análise da boa situação financeira da empresa far-se-á com base nos
indicadores a seguir relacionados, os quais deverão ser apresentados em
papel timbrado da empresa, assinados pelo Contabilista (habilitado e
registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou
Representante legal da empresa, para conferência e aprovação da
Contabilidade da Prefeitura Municipal: Compras e outros serviços
LC = AC igual ou superior a 1,0
PC
LG = AC + ARLP igual ou superior a 1,0
PC + PELP
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Legenda:
LC= Liquidez Corrente ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo
AC= Ativo Circulante PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante LG= Liquidez Geral
Obs.1: As empresas deverão apresentar os dois indicadores, iguais ou
superiores aos estabelecidos neste item, para terem comprovada a sua boa
situação financeira. As demais terão o cadastramento indeferido.

Como é uma situação nova quanto ao Balanço da Empresa, seguimos
as mesmas Demonstrações apresentadas em um Credenciamento no Municipio de
Campos Borges/RS, ao qual foi o Contador deste Municipio que disse que
deveríamos fazer as Demonstrações desta maneira. Comprovante a Liquidez e sem
dividas, como abaixo:

Demonstração do
Valor que a Empresa
possui para iniciar a
Obra

Nenhuma divida atual

Trecho das Demonstrações Apresentadas

3. Colacionamos aqui situação no Municipio de Ibirubá/RS:
Ao qual em Objeto de Licitação de Reforma de uma Escola no Interior
da Região, onde apresentamos a mesma Documentação que foi apresentada
também junto ao Municipio de Selbach/RS, Certame este que a Empresa MARIO
ALBERI DAL MOLIN, foi a vencedora, e dará inicio a execução da Reforma na data
de 01/12/2021. Apenas para analise também do Municipio.
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Foto do contrato assinado em 26/11/2021.

4. DOS PEDIDOS:
Frente ao exposto, requer a aceitação da Documentação apresentada
junto a Diligência, uma vez que tempestivo e que tenha seu deferimento pelas
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razões acima aluídas, a fim de que a Empresa MARIO ALBERI DAL MOLIN seja
declarada classificada e posteriormente vencedora do Certame, de forma a
atender o INTERESSE E DEVER da Administração Pública de contratar a
proposta mais vantajosa, nos parâmetros da Lei e do Edital.
A Empresa é IDONEA, e garante a execução imediata da Obra,
Conforme Edital de Licitação.
Nestes termos, pede e aguarda deferimento.

Ibirubá/RS, 29 de Novembro de 2021.
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