
a ) Estar formalmente demonstrado que a forma de prestação dos 
serviços tem natureza continuada;  
 
 
Exemplo de texto: Conforme disposto nos § 1º e § 2º do artigo 7º da IN nº 

5/2017 da SLTI do MPOG, § 1º “A Administração poderá contratar, mediante 

terceirização, as atividades dos cargos extintos ou em extinção, tais como os 

elencados na Lei nº 9.632, de 7 de maio de 1998”. E § 2º “ As funções 

elencadas nas contratações de prestação de serviços deverão observar a 

nomenclatura estabelecida na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), 

do Ministério do Trabalho, ou outra que vier a substituí-la.” 

Desta forma, a contratação pretendida fundamenta-se na IN nº 05 de 26 de 
maio de 2017, no Decreto nº 2.271 de 07 de julho de 1997, no Decreto nº 5.450 
de 31 de maio de 2005 e na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais 
legislações correlatas. 
 
 
b) Relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações 
de que os serviços tenham sido prestados regularmente;  
 
Exemplo de texto: Visando o cumprimento das exigências solicitadas através 
da Instrução Normativa 05 de 2017, para a prorrogação da vigência contratual 
da empresa Pallazo Serviços Especializados, Contrato __/201_. Declaramos 
que o serviço de limpeza externa em nossa unidade vem sendo realizado de 
maneira eficiente, buscando sempre a melhor utilização dos recursos 
disponibilizados, obedecendo as normas de serviço exigida pelo campus, 
assim como as normas da vigilância sanitária e outras rotinas estabelicidas 
pelo edital e Convenção Coletiva de Trabalho. 
 
No tocante aos 02 (dois) funcionários da empresa ________ alocados no 
CEFET/RJ Campus ______, declaro que ambos apresentam capacitação 
adequada para o trabalho, são organizados, possuem proatividade em suas 
atividades e respeitam os horários estabelecidos pela Instituição em relação as 
suas jornadas de trabalho. Realizam os serviços utilizando equipamentos de 
proteção individual e demonstram asseio pelo uniforme e zelo pelos 
equipamentos que utilizam. Possuem ótimo relacionamento interpessoal com 
os outros funcionários terceirizados, servidores e alunos. 
 
Em relação ao cronograma de entrega de suprimentos, pagamento dos 
funcionários e seus auxílios (alimentação e transporte) e no que se refere ao 
pagamento dos direitos trabalhistas, a empresa não possui nenhuma 
inadiplência. Atendendo todas as exigências do edital, 31/2016, e Convenção 
Coletiva de Trabalho. 
 
Por fim, declaramos que a execução do contrato vem sendo realizada de 
maneira satisfatória e responsável. Alcançando assim, os resultados e 
objetivos mensurados pela equipe de fiscalização deste contrato. 
 
 



 
c) Justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém 
interesse na realização do serviço; OK ! 
 
Exemplo de texto: O CEFET-RJ __________, por ser uma Instituição de Ensino 
e Pesquisa, possui áreas descobertas (externas), totalizando ______ m², sendo 
a maior parte pavimentada, destinadas ao atendimento das atividades 
acadêmicas e administrativas que dependem de conservação e limpeza diária 
necessitando, assim, do fornecimento de mão de obra e materiais para a 
satisfação dessa demanda.  
 
O CEFET/RJ não dispõe em seus quadros recursos humanos especializados 
que permitam a execução direta desse serviço. 
 
Neste sentido, a fim de suprir a demanda de conservação e limpeza da área 
externa, bem como a manutenção da grama, plantas, calçadas para que 
estejam em condições permanentes de circulação, devido ao grande fluxo de 
pessoas nas dependências da Unidade, entre alunos, professores, técnicos 
administrativos e visitantes. Solicitamos que o serviço de limpeza e 
conservação de nossa área externa seja prestado de forma contínua.  
 
 
 
d) Comprovação de que o valor do contrato permanece economicamente 
vantajoso para a Administração; OK ! 
 
Exemplo de texto: Após análise da Planilha de Custos e da Convenção 
Coletiva de Trabalho, anexas ao documento, ficou demonstrado que o objeto 
contratual sofreu apenas com o reajuste relacionado a Convenção Coletiva de 
Trabalho 2017/2018 RJ000756/2017, consoante ao SINDICATO DOS 
EMPREGADOS DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 34.037.150/0001-91. Sendo assim, 
declaramos que a prospota apresentada pela ___________ – LTDA, no pregão 
__/201_, continua sendo a mais vantajosa para a Administração Pública.  
 
 
e) Manifestação expressa da contratada informando o interesse na 
prorrogação; e  
 
 
 
f) Comprovação de que o contratado mantém as condições iniciais de 
habilitação." 
 

 


