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ILUSTRISSÍMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – ESTADO DO MATO GROSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregão Presencial N° 018/2019              

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - 

EPP, pessoa jurídica de direito privado, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, n. 

25.165.749/0001-10, Alameda Rio negro, n. 503, sala 1803, Alphaville, Barueri - SP; e-mail: 

licitacao@neofacilidades.com.br e telefone (11) 3631-7730, vem, muito respeitosamente, por 

intermédio de seu representante legal, apresentar  CONTRARRAZÕES, em face ao RECURSO 

ADMINISTRATIVO interposto pela empresa BRASILCARD ADMNISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, pelos motivos fáticos e jurídicos que passa a expor: 
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I- DOS FATOS 

 

 

No dia 27 de março de 2019, a Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste/MT realizou sessão pública do pregão presencial nº 018/2019, cujo objeto é a “Contratação 

de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA por meio de pessoa 

jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em razão 

do uso, com implantação e operacionalização de sistema informatizado de administração e 

gerenciamento de despesas da frota de veículos via cartão magnético ou chip, com 

monitoramento da frota com portal de transparência e aplicativo para dispositivos android e IOS, 

controle de notas de empenho – automóveis tipos passeio, van, caminhões leves e pesados, 

tratores e maquinários - mediante gestão dos serviços de manutenção em geral (preventiva e 

corretiva), incluindo o fornecimento de peças genuínas ou originais e de materiais necessários ao 

perfeito funcionamento, e acessórios, serviços de mecânica geral, funilaria, pintura, vidraçaria, 

capotaria, tapeçaria, elétrica, hidráulica, ar condicionado, trocas de óleo e filtros, alinhamento de 

direção, balanceamento, cambagem, aquisição e reparos de pneus, lavagem, lubrificação e 

aspiração em geral dos veículos, revisão geral, dentre outras com fornecimento assim como 

assistência de socorro mecânico (guincho), com rede de serviços especializada, para atender os 

veículos e maquinários desta Prefeitura Municipal.” 

 

No dia e hora marcada iníciou-se a sessão pública de processamento 

do pregão presencial epigrafado que contou com participação 05 (cinco) licitantes, sendo elas a 

empresa Contrarrazoante (NEO), a empresa Contrarrazoada (BRASILCARD), a empresa NP3, a 

empresa TRIVALE e a empresa SAGA. 

 

Após a fase de lances, conforme consta em ata, a empresa NEO ofertou, 

com absoluta responsabilidade e ciente de todas as obrigações contidas em edital, o seu melhor 

valor, situação que foi possível em razão do regular exercício do direito de preferência consagrado 

no ordenamento jurídico pátrio. 
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 Após a fase supracitada, ocorreu a abertura do envelope de habilitação 

da Contrarrazoante que foi, por consequência de sua total regularidade, devidamente habilitada.  

 

Inconformada com o desfecho da sessão pública, a empresa 

BRASILCARD, em um ato desesperado, por meio de seu representante credenciado, questionou, 

ainda em sessão pública, a veracidade do enquadramento da empresa NEO como sendo de 

Pequeno Porte (EPP), algo que não se sustenta sob o víes fático e jurídico, chegando a beirar a 

insanidade.  

 

 Sem nenhum fundamento consistente, baseada em argumentos 

totalmente confusos e desconexos, apresentou suas razões recursais, o que serviu, como se 

buscará demostrar nas presentes contrarrazões, apenas para reforçar o despreparo técnico da 

Contrarrazoada em assunto contábeis, acompanhado do grosseiro desconhecimento do fluxo de 

operações que compõem e atividade de gerencimento.  

 

 

Eis o resumo dos fatos.  

 

 

II – DOS FUNDAMENTOS 

II.1. DA COMPLETA REGULARIDADE DO ENQUADRAMENTO  

 

  

Como visto, a empresa BRASILCARD se insurge contra a regularidade da 

condição de empresa de pequeno porte ostentada pela NEO FACILIDADES, entretanto, é preciso 

destacar que essa empresa apresentou todos os documentos exigidos para a comprovação de 

seu enquadramento, observando a risca os termos do item 4.7 do edital, ora transcrito: 
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4.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor 
individual que usufruir dos benefícios de que trata a Lei Complementar nº 
123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, a declaração de que não se encontra 
em nenhuma das situações do §4º do art. 3º do dispositivo supracitado, conforme 
modelo (Anexo VII), juntamente com a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA 
COMERCIAL, emitida a no máximo 90 (noventa) dias. 

 

 

Como se verifica para a comprovação da condição de beneficiária da Lei 

complementar 123/06 as empresas deveriam apresentar uma declaração, juntamente com a 

Certidão Simplificada da Junta Comercial. Ciente disto, a Contrarrazoante (NEO) apresentou a 

declaração de enquadramento na condição de Empresa de Pequeno Porte e a certidão 

simplificada emitida pela Junta Comercial, logo, cumpriu os termos do edital. 

 

O edital é claro ao definir os documentos necessários para a comprovação 

do enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, cumpre destacar que 

tanto a Administração como o particular devem seguir regras estabelecidas pelo instrumento 

convocatório, ao qual encontram-se vinculados por força do artigo 41 da Lei de Licitações. Logo, 

a apresentação dos documentos exigidos restou comprovada a regularidade da condição de 

empresa de pequeno porte da empresa NEO, sendo as alegações de “FRAUDE FISCAL-

TRIBUTÁRIA” apresentadas pela empresa BRASILCARD de uma fragilidade tamanha que esbarra, 

de forma absolutamente clara, em uma postura de má-fé que não guarda relação alguma com a 

lisura que se espera das empresas que participam desse tipo de procedimento. Algo lamentável. 

 

 

II.2. DA ALEGAÇÃO DE FALSO ENQUADRAMENTO 

 

 

Pelo alegado - mas não comprovado - pela Contrarrazoada 

(BRASILCARD), ao pesquisar no portal comprasnet e à luz dos valores contidos nos atestados de 

qualificação técnica apresentados, é possível constatar que o FATURAMENTO da NEO 
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CONSULTORIA é superior ao limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) 

estabelecido pelo artigo 3º, II da Lei Complementar 123/06. 

 

Ocorre, que a Recorrente confunde os termos FATURAMENTO com 

RECEITA, pois, de acordo com inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 123/06 o que se 

considera para fins de enquadramento é a receita bruta, vejamos: 

 

Art. 3º (omissis) 
 
(...) 
 
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).(Redação dada pela Lei 
Complementar nº 155, de 2016)     Produção de efeito 
 

 

Neste ponto, é importante verificar qual seria a efetiva receita bruta 

das empresas de gerenciamento de frota?  

 

Para responder essa pergunta entender a atividade exercida por estas 

empresas, cujo aspecto mais marcante é a intermediação. Isso porque as empresas do ramo de 

gerenciamento de frota (manutenção e abastecimento), não são quem efetivamente prestam os 

serviços de manutenção ou fornecem as peças ou combustíveis, atividades estas que são 

realizadas pela rede de estabelecimentos aptos a transacionar para os usuários do sistema/cartão. 

 

Exemplificando, quando o usuário do sistema contrata os serviços de uma 

oficina para a manutenção de um veículo quem de fato presta o serviço e fornece as peças é a 

oficina conveniado a nossa rede credenciada, que aceita transacionar por meio do sistema NEO 

de gerenciamento. Os valores referentes a manutenção em questão são lançados em nosso 

sistema de gestão, e ao final do período de apuração o valor é cobrado órgão contratante e na 

sequência repassado ao estabelecimento credenciado. 
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Assim, resta claro que as empresas de gerenciamento são verdadeiras 

intermediadoras da relação existente entre os seus clientes (que querem adquirir produtos e 

serviços) e a rede credenciada (que quer vender produtos e bens) e o elo de ligação entre essas 

duas partes é o sistema fornecido pelas empresas de gerenciamento, logo, as empresas do ramo 

atuam como meio de pagamento. 

 

Considerando a intermediação exercida pela empresa de gerenciamento 

através de cartão, assim, a remuneração (receita bruta) é obtida principalmente por duas formas:  

 

(i) Taxa de Administração - cobrada dos clientes da empresa de gerenciamento, 

e que normalmente é nula ou até mesmo negativa (desconto);  

 

(ii) Taxa de Comissão – percentual incidente sobre o valor dos gastos dos clientes 

da empresa de gerenciamento rede credenciada. 

 

Para exemplificar, suponha que o  Município ao realizar uma manutenção 

gastou R$ 1.000,00 (mil reais), encerrado o período de apuração a gerenciadora encaminhou a 

nota para a municipalidade no valor dos gastos, e ao receber o valor relativo ao abastecimento o 

repassou ao estabelecimento credenciado, todavia, ao fazê-lo reteve sua taxa de comissão de, 

por exemplo, 10% (dez por cento) e, portanto, pagou a oficina credenciada o valor de R$ 900,00 

(novecentos reais), logo, obteve uma receita bruta de R$ 100,00 (cem reais) nesta transação. 

 

Desta forma, a receita bruta (remuneração) das empresas de 

gerenciamento nada mais é do que o resultado entre o valor recebido pelo órgão contratante e 

o repassado aos estabelecimentos credenciados. Neste mais e menos, o resultado da operação é 

um percentual baixo que possui uma variação de acordo com os pactos comerciais que são 

firmados, o qual é efetivamente contabilizado como receita bruta. 

 

Aliás, este entendimento encontra-se estabelecido no próprio artigo 3º da 

Lei Complementar 123/06, que em seu parágrafo primeiro estabelece o seguinte: 
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Art. 3º (omissis) 
(...) 

§ 1º  Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o 
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço 
dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não 
incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 
 

 

Em caso análogo, o CARF – Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais, ao analisar o caso das empresas de turismos decidiu que somente integram a receita 

operacional dessas empresas o resultado das operações, vejamos: 

 

“AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO. RECEITA BRUTA. A RECEITA AUFERIDA POR 
AGÊNCIA DE TURISMO POR MEIO DE INTERMEDIAÇÃO de negócios relativos a 
atividade turística, prestados por conta e em nome de terceiros, SERÁ O 
CORRESPONDENTE À COMISSÃO OU AO ADICIONAL PERCEBIDO EM RAZÃO 
DA INTERMEDIAÇÃO de serviços turísticos. Caso o serviço seja prestado pela 
própria agência de turismo ou em seu nome, sua receita bruta incluirá a totalidade 
dos valores auferidos de seus clientes. Os valores recebidos dos consumidores e 
repassados efetivamente aos fornecedores dos serviços prestados não configuram 
receita bruta da agência de turismo”. (CARF. Processo N. 15374.000572/00-37, 
Acórdão 9101-002.359, Data da Sessão 16/06/2016) 
 

 

No mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Contas da União, como 

se verifica da leitura do acórdão 1.702/2017 de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, 

de cujo voto esclarecedor se extraí o seguinte trecho: 

 

58. Ora, no caso em apreço, não há evidências nos autos que sinalizem que 
a agência tenha prestado serviços de hospedagens por sua conta e risco. Ao avesso, 
dos documentos fiscais acostados quando da oitiva da Trips e da descrição da 
empresa quanto aos procedimentos relativos aos pagamentos efetuados pelo 
Ministério Público – Documento 3 (peça 55, pp. 140-145 e peça 56), vê-se se tratar 
de serviços prestados por conta e risco de terceiros, portanto operações em conta 
alheia. 
  
59. Outrossim, não há qualquer registro de hospedagens em 
estabelecimentos próprios ou representados pela empresa, ao contrário, constam 
notas fiscais relativas a estabelecimentos hoteleiros. Nesse sentido, embora a 
empresa apresente uma única fatura para efeito de solicitação de pagamento 
junto à Administração Pública, resta claro que os serviços de hospedagem 
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foram prestados por terceiros/hotéis, e, portanto, as atividades da agência 
resumem-se à mera intermediação, e não subcontratação.  
 
60. Inclusive, a empresa apresenta as notas fiscais de todos os prestadores 
de serviços com a menção clara do MPF como cliente, e ainda informa o valor dos 
tributos a ser retidos na fonte, situação que sinaliza de forma clara que parte do 
valor a ser recebido será efetivamente repassado a terceiros.  
 
61. Entendimento contrário, implicaria em forçar a empresa pagar 
tributos por receitas não auferidas – aquelas repassadas aos hotéis, o que lhe 
acarretaria prejuízo e tornaria sua atividade deficitária. Nesta hipótese, não há 
dúvidas que eventual fiscalização por parte da Receita federal, trataria os serviços 
relacionados à hospedagem como operações em conta alheia, excluindo-os para 
efeito de faturamento/cálculo de tributos. Tanto assim, que passados três anos do 
exercício em questão (2014), a empresa ainda se encontra inscrita no regime do 
Simples Nacional, não tendo havido qualquer ato administrativo praticado pelos 
órgãos fazendários destinado à sua exclusão. 
 
62. De igual modo, a mera apresentação de fatura única contendo os 
serviços prestados pela empresa não se configura prova robusta a demonstrar o 
faturamento bruto da empresa como operação em conta própria. É necessário que 
se considere a realidade do mercado, e nesse diapasão, é de se destacar que 
passagens e hospedagem, em regra, para efeito do direito tributário, são 
atividades típicas de operações em conta alheia. Isso porque no caso destas 
atividades resta clara a atividade da agência de turismo como mera 
intermediação dos serviços prestados entre clientes, companhias de 
transportes e estabelecimentos de hospedagem. Assim, qualquer 
excepcionalidade à aplicação dos conceitos deve ser comprovada no caso 
concreto, a exemplo de serviços de hospedagens em estabelecimentos próprio da 
empresa, e não a partir de ilações.  
 
63. Neste sentido, tanto a empresa, bem como o próprio Ministério Público 
pugnaram que a atividade contratada com a Trips consistia na intermediação de 
serviços. Portanto, no que se refere ao caso das hospedagens, concorda-se com 
ambas as partes. 
 

 

Ora, não resta a menor sombra de dúvidas que a atividade exercida pelas 

agências de turismo é análoga as das empresas de gerenciamento de frota. Isso porque neste 

último caso é certo que os abastecimentos e manutenções realizadas nos veículos dos órgãos 

contratantes foram fornecidos/executados pelos postos e oficinas credenciadas as empresas de 

gerenciamento de frota, que no caso nada mais são do que intermediadoras dos serviços, cuja 

receita é a comissão obtida do resultado entre o valor pago pelo órgão contratante e o repassado 

aos estabelecimentos credenciados. 
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Assim, de todo o valor dos contratos somente integram a receita bruta da 

empresa de gerenciamento o resultado das operações, por este motivo, as empresas do ramo 

possuem três contas bancárias uma destinada a receber os valores de seus clientes, outra 

destinada a efetivar o repasse a rede credenciada e por última a conta de movimento da empresa 

para qual o resultado. Assim, o dinheiro tão somente circula na conta da empresa, tanto é que o 

DRE apresentado por essa empresa comprova a existência de três contas bancárias (BANCO DO 

BRASIL, BRADESCO E SANTANDER) para possibilitar a distinção dos valores, e deixar claro qual 

valor faz parte de sua receita bruta. 

 

Com a separação das contas, não há que se falar que todos os valores 

integram a receita bruta das empresas de gerenciamento, pois, as contas de recebimento e 

repasse são transitórias, e maior parte do valor recebido é transferido para conta de repasse 

(pagamento), o que de acordo com o inciso I do artigo 12 da Lei 12.864/2013, não se confundem 

com o patrimônio da instituição de pagamento, vejamos: 

 

  

“Art. 12.  Os recursos mantidos em contas de pagamento:  
 
I - constituem patrimônio separado, que não se confunde com o da instituição 
de pagamento;” 
 

 

Pelos dizeres acima, resta claro que claro que os valores constantes nas 

contas transitórias não integram a receita bruta das empresas de gerenciamento, afinal, sequer 

se confundem com o patrimônio da instituição de pagamento, e se não integra o patrimônio não 

é deve ser considerada receita bruta para fins de enquadramento, sendo esse o fluxo que a 

empresa BRASILCARD demonstra desconhecer por completo.  

 

Dito isso, ao compulsar os documentos colacionados aos autos do 

processo licitatório, em especial do Balanço, verifica-se que a Receita Bruta auferida pela NEO 

CONSULTORIA no exercício de 2017 foi de R$ 561.857,75 (quinhentos e sessenta e um mil, 

oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), valor este que é muito inferior aos  
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R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), estabelecidos como limite para o 

enquadramento como empresa de pequeno porte pelo artigo 3º da Lei Complementar 123/06. 

 

Por fim, destaca-se que em que pese o balaço patrimonial do exercício de 

2018 ainda não tenha sido concluído, desde já afirmasse categoricamente que a receita bruta 

auferida por esta empresa não extrapolou os limites estabelecidos pelo Lei Complementar 123/06.  

 

Deste modo, restou comprovado que não há que se falar em falsa 

declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte, pois, esta empresa comprovou 

a regularidade de sua condição de pequeno porte nos termos do edital e da legislação, motivo 

pelo qual o presente recurso deve ser julgado improcedente.  

 

 

II.3. DAS REFERÊNCIAS UTILIZADA PARA ARGUIR A INEXISTÊNCIA DE ENQUADRAMENTO 

COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

 

Com razões recursais meramente protelatórias, alega ainda a empresa 

BRASILCARD que a empresa NEO possui contratos de valores altíssimos firmados com clientes 

em todo o país, o que seria incompatível com seu enquadramento.  

 

Como já se evidenciou no tópico anterior que tratou minuciosamente 

do fluxo inerente a atividade de intermediação, os valores dos contratos que a empresa 

gerenciadora possui firmado não guarda relação alguma com a receita bruta auferida, sendo que 

o contrato pode ser de valor milionário mas o desconto ofertado na licitação altíssimo, o que 

representará, por consequência, em uma aferição de receita baixíssima que se obterá das taxas 

de comissão que se cobrará dos estabelecimentos que pode, inclusive, ser décimos de 

percentuais.  

 

Outro argumento desconexo apresentado pela empresa é o fato do 

atestado de capacidade técnica apresentado, emitido pela Prefeitura Municipal de Goiânia, 
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constar o valor de R$ 6.810.066,00. Diante dos argumentos explicitados, qual a relação desse valor 

com a receita bruta auferida? Ainda mais se tratando de um contrato que teve sua primeira fatura 

emitida em data posterior ao fechamento do balanço apresentado. Não há relação alguma se 

revelando, uma vez mais, em mais um grotesco ato de desespero que também evidencia o 

despreparado da licitante Recorrente que não se conforma em não ter logrado êxito no certame.  

 

Deste modo, por todo o exposto o verificasse que o i. Pregoeiro 

acertou ao declarar NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI – EPP, 

pois, assim determina a legislação, motivo pelo qual o presente recurso deve ser julgado 

totalmente improcedente. 

 

III. CONCLUSÃO 

 

 

Por todo o exposto, requer que o RECURSO ADMINISTRATIVO 

APRESENTADO PELA EMPRESA BRASILCARD SEJA JULGADO IMPROCEDENTE, e, 

consequentemente, que seja mantida a habilitação da NEO CONSULTORIA e, na sequência seja 

dada a continuidade no processo licitatório com a convocação para a assinatura do contrato. 

 

 

Termos em que 

Pede deferimento 

 

Barueri, 08 e abril de 2019. 

 

 

 

 

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI 
JOÃO LUIS DE CASTRO – REPRESENTANTE LEGAL 
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