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Contrato Vigência Objeto Categoria Profissional Nº de Postos Data do Atestado Regularidade Observações

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 399/2017
21.11.2014 a 20.11.2019

(comprovação de 5 anos)

Prestação de serviços de limpeza, 

conservação, higienização, jardinagem, 

copeiragem, recepção e de apoio operacional 

e de desinfecção de reservatórios de caixa 

d’água

Diversas categorias profissionais 549 04/02/2021 OK

Ministério Público do Estado de Minas Gerais- 

Procuradoria-Geral de Justiça
274/2005

04/11/2005 a 03/11/2010

(comprovação de 4 anos e 9 

meses)

Prestação de serviços envolvendo diversas 

categorias profissionais, com O fornecimento 

de

materiais e produtos de consumo, máquinas e 

equipamentos para limpeza

Diversas categorias profissionais 721 03/09/2010 Ok

9 anos e 9 meses 1.270

Lote 2 Lote 3 Arrematante

39 postos 41 postos Comprovação de mínimo de 50%

1.270 postos

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Total de postos

Relatório de Conferência

Pregão Eletrônico 11/2022

Órgão Expedidor

Lote 2 - Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e  Campo das Vertentes - Lote 3 - Sul de Minas e Zona da Mata

Empresa Arrematante: CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.

CNPJ: 17.027.806/0001-76 

início: 04/11/2015

(comprovação de 7 meses e 

17 dias) 578

Não foi apresentado instrumento 

contratual para verificação do 

período de prestação de serviço, vez 

que o atestado não menciova
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Comprovação de, apenas, 1 ano, sete 

meses e 17 dias

30/06/2006

Não foi apresentado instrumento 

contratual para comprovação do 

período atestado

23/11/2015624399/2014
 21/11/2014 a 23/11/2015

(comprovação de 1 ano)

Prestação de serviços de limpeza, 

conservação, higienização, jardinagem, 

copeiragem, recepção e de apoio operacional 

e de desinfecção de reservatórios de caixa 

d’água

Diversas categorias profissionais 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais- 

Procuradoria-Geral de Justiça
274/2005

Prestação de serviços envolvendo diversas 

categorias profissionais, com  fornecimento de 

materiais e produtos de consumo, máquinas e 

equipamentos para limpeza Diversas categorias profissionais

1-  Além do atestado supra, datado de 03/09/2021, emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça do MP, a 

empresa apresentou outros 03 atestados, todos relativos ao mesmo contrato, divergindo, apenas, a data 

de emissão, motivo pelo qual considerou-se aquele com data mais recente.

2- A empresa apresentou, também, contratos e termos aditivos relativos aos atestados supracitados.

Observações:
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Total de 80 postos

Após diligência da pregoeira, a 

arrematante apresentou 

documentação complementar

Total de postos

Órgão Expedidor



Edital Item Documentação Solicitada Regularidade Observação

7.9.1.1

1 (um) ou mais atestados que comprovem a aptidão do licitante para o desempenho de atividade pertinente 

e compatível em características e quantidades com o objeto da licitação, demonstrando que o licitante 

executa ou executou contrato com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos postos equivalentes ao 

desta contratação. 

OK
O arrematante apresentou 2 atestados comprovando a execução de contratos com um quantitativo total de 

1.270 postos

7.9.1.1.4  Os atestados ou declaração(ões) deve se referir a serviços executados no âmbito da atividade econômica 

principal e/ou secundária do licitante, especificada no contrato social registrado perante a Junta Comercial, 

bem como no Cadastro de Pessoas Jurídicas da RFB.

OK

7.9.1.1.1

 O licitante deverá tomar por base o quantitativo de trabalhadores terceirizados estimado no certame.

OK
Quantitativo Estimado: Lote 2: 39 e Lote 3: 41 postos = 80 postos

Comprovação: 1.270 postos

7.9.1.1.2 

Admitir-se-á o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de 

terceirização compatíveis com o objeto da licitação, por período não inferior a 3 anos. OK Comprovação de 9 anos e 9 meses 

7.9.6

Admitir-se-á a apresentação de atestados diferentes, relativos a serviços executados de forma 

concomitante, pois tal situação equivale, para fins de demonstração de capacidade técnico-operacional, a 

uma única contratação. OK

7.9.1.2

Declaração de que disporá, previamente à celebração do contrato, de recursos humanos que atendam aos 

requisitos mínimos estabelecidos no TR, relativos a conhecimentos específicos, escolaridade, experiência e 

capacitação técnica, necessários à prestação dos serviços. 

OK

7.9.1.3

Declaração do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que tem pleno conhecimento das 

condições necessárias para a prestação dos serviços. Se o licitante desejar, para o correto dimensionamento 

e elaboração de sua proposta, poderá realizar vistoria nas instalações dos locais de execução dosserviços 

(não obrigatória), no Interior do Estado de Minas Gerais, pessoalmente ou por meio de seu representante 

legal, nas formas e condições previstas no item 6 do Termo de Referência (Anexo II do Edital); Ok

7.9.3 

Declaração de que disponibilizará preposto ou representante para participar de reuniões na Sede 

Administrativa deste Tribunal, em Belo Horizonte/MG, com o intuito de sanar dúvidas, apresentar 

documentos e prestar esclarecimentos sobre pagamentos, materiais, documentos, serviços e rotinas de 

trabalho, sempre que solicitado pelo Gestor. Ok

Relatório de Conferência Lotes 2 e 3

Declarações

Pregão Eletrônico 11/2022

Empresa Arrematante: CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.

CNPJ: 17.027.806/0001-76 

Checklist de Conferência de Documentação Apresentada

Lote 2 - Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e  Campo das Vertentes - Lote 3 - Sul de Minas e Zona da Mata


