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PROCESSO N": 000546012020.
CONTRATADA: VISAO E PERFIL - ASSESSORTA, EVENTOS E SERVICOS LTDA-EPP/
CNPJ N" 00.083. 1 40/000 1 -70.

' DEcISÃo ¿.nvrrNISTRATrvA

Trata-se de Processo Administrativo de Responsabilização instaurado pelo

Superintendente de Licitações da MAPA, através do ATO DE INSTAURAÇAO DE

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO N" 0112020, em face

da empresa VISAO E PERFIL - ASSESSORIA, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA- EPP,

contratada via dispensa de licitação no lllz}I9-MAPA, conforme processo no

23400512019 e Nota de Empenho no 2019NE000505.

DO RELATORIO

Consta dos autos que a empresa VISAO E PERFIL - ASSESSORLA, EVENTOS E

SERVIÇOS LTDA- EPP foi contratada com base no Processo Administrativo no 023400512019

e Termo de Referência vinculado a este para prestação de serviço de buffet de café da manhã para

100 (cem) pessoas, no dia 2511012019 no Convento Das Mercês em virtude das comemorações

do dia do Servidor Público Estadual.

A supramencionada empresa foi contratadapara a prestação dos referidos serviços e

apresentou proposta de preço, fl. 19, onde se comprometeu em prestar os serviços de buffet pelo

valor de R$ 31,00 por pessoa, sendo o valor total para 100 pessoas de R$ 3.100,00 (Três mil e

cem reais).

Contudo, conforme Relatório de Execução de Serviços e Atestado de Realização de

Serviços, fls. 17l18, a funcionária Flávia Pereira Batista Ganido encaregada pela fiscalização

dos serviços relatou que no ato da prestação destes foi verificado que a quantidade de alimentos

fornecidos pela contratada não era suficiente para atender o quantitativo de 100 pessoas

contratado, nem tampouco as 77 pessoas presentes no evento, conforme Lista de Presença, Fls.

22 a25.
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Diante disto, o Chefe de Departamento de Administração e a Chefe da Assessoria de

Comunicação da MAP A, enttaram em contato com a conttatada para que esta fizesse a

complementação dos alimentos, destacando que a quantidade apresentada no buffet estava

insuficiente. A empresa contratada em resposta garantiu que a quantidade apresentada é o padrão

oferecido nos eventos realizados por esta e não realizou a reposição.
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Considerando isto, e tendo em vista que o serviço prestado não correspondeu ao

contratado em relação a quantidade, um dos diretores da empresa comprou em um supermercado

próximo ao local do evento pães e bolos para complementar o café da manhã, conforme cópia do

comprovante de compra. Fls. 25.

Instada'através do Ofício no 0l/19 ASCOMAPA a se pronunciar formalmente,

quanto aos fatos constatados, a contratada apresentou Resposta, fls.26, informando em suma que

a empresa é acompanhada por profissionais de cada área, que proporcionam serviços, no caso

especifico buffet (quantidade) se trabalha com padrões para porcionado dos buffets conforme

cada ocasião, esclarecendo ainda que observaram que a princípio o evento era público para

direcionar os quantitativos necessários, garantindo que a quantidade foi suprida do padrão de

buffet, não da empresa Visâo e Per{il, e sim do mercado e que a empresa é acompanhada por uma

nutricionista e pelo conselho Federal de Nutrição.

Diante do exposto, a Assessora de Comunicaçáo da Mapa encaminhou no dia

1010112020 e-mail a contratada , ft. 13 , contendo o Ato de Instauração de Processo Administrativo

de Responsabrlização, relacionado ao pagamento pelo fornecimento de café da manhã em evento

da Maranhão Parcerias para que a contratada tomasse conhecimento e as providências devidas

inclusive de apresentação de defesa, conforme consta do referido Ato.

Entretanto a contratada não apresentou defesa tempestiva quanto ao disposto no Ato

de Instauração de Processo Administrativo de Responsabilização N" 0l/2020.

DO FUNDAMENTO E DECISÃO

Constato com base nas informações constantes nos autos que a empresa VISÃO E

PERFIL ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA- EPP não se incumbiu de comprovar

que a quantidade fornecida estava de acordo com os padrões de buffet nacional, referente a gramas

por pessoas, apenas apresentando resposta sem nenhum fundamento específico do cálculo

realizado para levantamento do quantitativo necessário para atender a demanda.
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Ademais, restou comprovado ainda, através do comprovante de compra de

alimentos, fls. 25, realizadapor um dos diretores da empresa para complementar o café da manhã,

que o quantitativo fornecido pela contratada não atendeu sequer ao número de pessoas presentes

no evento, que foram 77 pessoas.

Isto Posto, cclm base nos elementos constantes nos autos, entendo pela inexecução

parcial do contratado através do Processo Administrativo no 023400512019 e Nota de Empenho

n" 2019N8000505 pela empresa VISÃO E PERFIL ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS

LTDA- EPP e por esta razão acolho o Parecer da Comissão responsável pelo Processo

Administrativo de Responsabilizaçáon'0112020, fls. 08/10 para com base no Parecer Jurídico

fls. 38 a 43 e com fundamento no item 9.1 do Termo de Referência vinculado ao Processo

Administrativo no 023400512019, incisos I e II do Artigo 83 daLei 13.30312016 e artigo 30 do

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Maranhão Parcerias- MAPA, DECIDO aplicar

à empresa VISÃO E PERFIL ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA- EPP, pessoa

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n" 00.083.140/0001-70 às

penalidades de ADVBRTÊNCIA e MULTA no percentual de 23Yo sobre o valor da Nota de

Empenho n" 2019NE000505, o que equivale a quantia de R$ 713,00 (setecentos etreze reais) a

ser descontado do valor a ser pago à empresa supramencionada pelos serviços prestados objeto

da Nota de Empenho n" 2019NE000505,

Encaminhem se os autos à DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS DA MAPA

para que comunique a contratada desta decisão, ressaltando-se o seu direito de interpor recurso, e

tome as providências dispostas na alinea "h" do art.294 do Regulamento Interno de Licitações e

Contratos da Maranhão Parcerias- MAPA

São Luís, 09 de inarço de2020.
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Diretor Presidente

Mranhão Parcerias S/A


