OFÍCIO N° 165/2019 CRCMT GABIN PRESI

Cuiabá - MT, 21 de novembro de 2019.
A Ilustríssima Senhora
Caroline Santos
Diretoria Comercial
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A.
Alameda Araguaia, n° 1.142, Bloco 3, Condomínio Empresarial Araguaia — Alphaville
Barueri/SP.

•

Assunto: Solicitação de aditivo

Prezada Senhora,
1.

Visando a continuidade dos serviços de gerenciamento e fornecimento de auxilio

refeição e alimentação através de cartão benefício, prestados pela empresa Sodexo
Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A através do Contrato CRCMT n° 84/2014 e
posteriores termos aditivos, solicitamos de Vossa Senhoria, manifestação de interesse
na renovação excepcional do contrato pelo período de 1 (um) mês relacionado ao mês
de dezembro de 2019, período este, correspondente ao prazo necessário para
finalizarmos procedimento licitatório em tramitação neste Conselho.

•

2.

Dúvidas podem ser sanadas junto ao Fiscal de Contratos pelo telefone (65)

3648-2811/2831 ou e-mail fiscaldecontratoscrcmt.orq.br.
3.

Desde jé agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição para maiores

esclarecimentos.
Atenciosamente,

NÇO DE AMORIM SILVA
NTE DO CRCMT

sode
SERVIÇOS PARA QUALIDADE DE VID -

Bardem-9SP, 27 de novembro de 2019.
Ao
Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - CRCMT
Contrato n.° 8412014

Prezados Senhores,

A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., inscrita no ONPJ/MF sob o n.° 69.034.668/0001-56,
pela presente, em resposta ao vosso Ofício n.° 165/2019 CRCMT GABIN PRESI, datado de 21/11E2019, manifesta o
seu de acordo a prorrogação excepcional do contrato estabelecido com essa r Entidade, conforme art. 57, § 4° da Lei
n°8.666/93, pelo perlado 01 (um) mês, mantendo as condições pactuadas.

Servimo-nos da oportunidade para atualizar as dados de nossa empresa, a fim de que o competente tento aditivo
contemple as seguintes informações:

Nome da empresa: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
- Endereço: Alameda Araguaia, n° 1.142, Bloco 3, Alphaville.
Signatária do contrato/aditivo, conforme abaixa:

GIOVANA VIEIRA ALVES, brasileira,casada, Gerente Nacional Mercado Público, EU: 257.716.538-29 e RG:
27057.528-5 SSP/SP.
Aguardamos, dessa forma, o envio do aditivo contratual, para inicio das providencias pertinentes o caso.
Permanecemos â disposiçáo, para os esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para
renovar nossos protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

BRASIL. SERVIÇ05 E COMÉRCIO S.A.
CNPJ

Írt9.034.668/0001-5-1
SODEXO PAES DO SRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A

8/

°lavaria Vieira Alves — Gerente Nacional de Mercado Público
Giovana Vieira Alves
Seroe PIRAM &Meca Noto
OAB/SP 234409
Sedoso Benefícios e Incentivos

Alameda Araguaia. 1.142 - Bloco 3 - Alphaville
06455-000 - Barueri -SP

www.sodexo.com.br

la te 1442 - BLOCO 3
e - CEP 0045S-OV0
Rattier: - SP

CRCMT
De: Recursos Humanos e Compras e Licitações
Para: Diretoria

Senhor Diretor,

Tendd em vista o vencimento em 30/11/2019 do Contrato n2 84/2014 firmado com a
empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, que possui como objeto a
prestação de serviços de administração, fornecimento e abastecimento mensal do auxílio
alimentação (PAT), por meio de cartão refeição e cartão alimentação através de rede de
estabelecimentos credenciados, mediante pagamento de Taxa Administrativa, para os
funcionários que prestam serviço na Sede e nas Delegacias Regionais que compõem este
CRCMT, faz-se necessário realizar a sua prorrogação contratual de forma excepcional por mais
30 (trinta) dias até a finalização da licitação para assinatura de um novo contrato.

•

1. Quanto aos documentos contratuais, apresentamos:
- Contrato CRCMT n= 84/2014, com vigência de 01 de dezembro de 2014 a 01 de dezembro
de 2015;
-12 termo aditivo com vigência de 01 de dezembro de 2015 a 30 de novembro de 2016;

- 2° termo aditivo com vigência de 01 de dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2017;
- 32 termo aditivo com vigência de 01 de dezembro de 2017 a 30 de novembro de 2018; e
- 42 termo aditivo com vigência de 01 de dezembro de 2018 a 30 de novembro de 2019.

2. Quanto à formalidade apresentamos os seguintes itens:
-Justificativa:
A referida prorrogação contratual se justifica em função dos serviços serem de

•

natureza continuada e necessária para zelar pela qualidade e harmonia do clima
organizacional.
Tal procedimento deve se pelo fato de não haver tempo hábil para a finalização da
licitação em andamento neste CRCMT.
- Previsão Legal em Contrato:

Para a referida prorrogação há previsão contratual conforme termo de referencia anexo
do edital em seu item 14 e o contrato CRCMT n2 84/2014, em sua cláusula quarta, dentro da
previsão legal de até 60 (sessenta) meses.
Durante a vigência do contrato os serviços foram prestados regularmente, sem
necessidade de notificações.
- Manifestação da Contratada:
A empresa Contratada se manifestou interessada na prorrogação contratual conforme

documento as folhas de n2 05-07.

Conselho Regional de Contabilidade

- Pesquisa de Mercado:
Foi realizada a pesquisa de preços junto a outras licitações de outros órgãos e
conforme comparativo apresentado em anexo a este documento (fls. 58-73), sendo a
manutenção da taxa "O" (zero) ofertada para esta prorrogação, apresenta-se viável
financeiramente para este Conselho.
Observa-se no comparativo que o atual contrato permanece vantajoso
financeiramente, ou seja, na média dos orçamentos não há uma diferença de taxas a mais que
a média contratual.
- Informação de Disponibilidade Orçamentária:
Anexada às folhas n2 15-17 a Informação de Disponibilidade Orçamentária através do
empenho n2 27 de 01/01/2019.

•

3. Solicitação
Destarte, conforme demonstrado acima, tanto às razões técnicas quanto legais
autorizam o aditamento contratual. Assim sendo, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize a
prorrogação do prazo contratual conforme proposto.
Solicitamos autorização para encaminhamento a Coordenação Jurídica deste CRCMT
para elaboração da Minuta do termo aditivo de prorrogação contratual e posterior
encaminhamento a Presidência para os demais tramites.

É nossa justificativa.

Cordialmente,

•

Cuiabá/MT, 22 de Novembro de 2019.

Wender Fe
o Amarante
Setor de Rei ursos manos do CRCMT

Carlos
~fel
Setor de CoLicitações do CRCMT

De acordo, encaminhe-se.

CRCMT
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO

• Assunto: Prorrogação de Prazo Contrato n°: 84/2014 .
Contratada: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A.
Objeto: Prestação de serviços de administração, fornecimento e abastecimento mensal
do auxilio alimentação (PAT), por meio de cartão refeição e cartão alimentação através
de rede de estabelecimentos credenciados, mediante pagamento de Taxa Administrativa,
para os funcionários que prestam serviço na Sede e nas Delegacias Regionais que
compõem este CRCMT, pelo período de 30 (trinta) dias.
•

Considerando a instrução do presente processo administrativo;
Considerando tratar-se de contrato para prestação de serviços contínuos; ter-se
declarado a vantajosidade econômica da continuidade dos serviços objeto da
contratação; registrada a imprescindibilidade da manutenção dos serviços, até a
conclusão de novo certame licitaterio,
Considerando a justificativa apresentada pelos Gerentes dos Setores de Recursos
Humanos e de Licitações deste Conselho e a emissão de parecer jurídico favorável a
prorrogação de prazo.
Considerando ainda, que concordamos e entendemos ser possível e legal o acréscimo
ao contrato em questão, até o limite permitido por lei, AUTORIZAMOS o aditamento
contratual.
RESOLVE:
Autorizar a prorrogação do Contrato n° 84/2014, em caráter excepcional, nos termos do §
4° do art. 57 da Lei n° 8.686/93. pelo periodo de mais 30 (trinta) dias.
Formalize-se o termo de aditamento e promovam-se as publicações necessárias para
que o ato possa produzir todos os efeitos previstos em lei.

Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2019.
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O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO, doravante
denominada Contratante, com sede à Rua 05, Quadra 13, lote 02, Centro Político
Administrativo, na cidade de Cuiabá-MT, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 03.005.378/000176, neste ato representado por seu Presidente Manoel Lourenço de Amorim Silva,
brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF n° 176.094.961-20, portador do RG n°
102.849 SSPMT e do CRC/MT n.° 002032/0 e de outro lado a empresa SODEXO PASS
DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, localizada na Alameda Araguaia, n° 1.142,
bloco 3, Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06455-000,
inscrita no CNPJ sob o n° 69.034.668/0001-56, neste ato representada por Giovana
Vieira Alves, brasileira, casada, Gerente Nacional Mercado Público, RG 27.057.528-5
SSP/SP. CPF n° 257.716.538-29, doravante denominada simplesmente Contratada,
resolvem, de mútuo acordo, celebrar o 5° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços, com base no art. 65 da Lei n. 8.666 e suas posteriores alterações e, ainda,
pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O objeto do presente aditamento é a alteração da CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
E GESTÃO DO CONTRATO, do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as
partes, que passam a ter a seguinte redação:

T - Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

CRCMT
Fls. ti

aleRCMT
CONSEUMMONAL DE 07~DE
DE MA:Mcasso

Assinatura

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO
O presente contrato vigorará a partir da data de 01/1212019 até 30/12/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
2.2. Ficam inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do contrato.
Cuiabá- MT, 25 de novembro de 2019.

•

REGIONAL DE
DE MATO GROSSO
CON
Manoel L enço de Amorim Silva
Presidente do CRC MT

CONTRATANTE:
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