Contratação de Empresas Especializadas na Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e
Conservação Predial e Limpeza de Trens entre Viagens (LEV), das Linhas 7-Rubi e 10Turquesa, Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda e Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade,
inclusos materiais saneantes domissanitários e equipamentos necessários nas Estações,
Sanitários Públicos e Áreas Administrativas vinculadas fisicamente ao corpo das
Estações.
QUESTÕES E RESPOSTAS

NOME: ANDRÉIA LIMA
EMPRESA: CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇADOS LTDA.
TEL.: (11) 4166-2529
E MAIL: andreia.lima@centroservicos.com.br
PERGUNTA 01
Na execução dos serviços de limpeza em sanitários públicos, já está prevista a
insalubridade concedida pela Súmula 448 do TST?
RESPOSTA Nº 01:
– A CPTM informa que não foi considerada a aplicação da Súmula 448 do TST.

NOME: ALEX SANDRO MARTINEZ
EMPRESA: TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA.
TEL.: (11)
E MAIL: amartinez@tejofran.com.br.com.br
PERGUNTA 02
Na elaboração da proposta comercial a empresa terá que levar em consideração todas
as taxas, insumos e impostos. Como a CPTM irá avaliar a questão da súmula que
menciona que o limpador de banheiro tem que ganhar 40% de insalubridade, uma vez
que este custo não está contemplado no CADTERC?
RESPOSTA Nº 02:
– A CPTM informa que não foi considerada a aplicação da Súmula 448 do TST.

Contratação de Empresas Especializadas na Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e
Conservação Predial e Limpeza de Trens entre Viagens (LEV), das Linhas 7-Rubi e 10Turquesa, Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda e Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade,
inclusos materiais saneantes domissanitários e equipamentos necessários nas Estações,
Sanitários Públicos e Áreas Administrativas vinculadas fisicamente ao corpo das
Estações.
QUESTÕES E RESPOSTAS

NOME: FÁBIO RODRIGUES
EMPRESA: GRUPO ALA
TEL.: (11) 4668-5960
E MAIL: fabiorodrigues@alaservicos.com.br
PERGUNTA 03
O software de gestão de limpeza da CPTM será disponibilizado para empresa
contratada?
RESPOSTA Nº 03:
- O Sistema de Gestão de Limpeza - SGL é de propriedade da CPTM e funciona dentro
da rede de dados da companhia. A avaliação da limpeza, após ser preenchida pela
CPTM, considerando os critérios de nota e pontuação, necessita de validação da
Contratada.
A visualização da avaliação é realizada no momento da validação em um computador
ligado a rede CPTM, onde a Contratada terá acesso ao software com a presença da
fiscalização da CPTM, sendo efetivada a validação por meio de aplicação de senha
exclusiva e do domínio do responsável pela contratada.

NOME: FÁBIO RODRIGUES
EMPRESA: GRUPO ALA
TEL.: (11) 4668-5960
E MAIL: fabiorodrigues@alaservicos.com.br
PERGUNTA 04
Com relação aos preços o edital disponibilizará a estimativa de preços?

RESPOSTA Nº 04:

- Os valores referenciais na base Janeiro/2014 já estão disponibilizados no site do
cadastro de serviços terceirizados – CADTERC.

Contratação de Empresas Especializadas na Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e
Conservação Predial e Limpeza de Trens entre Viagens (LEV), das Linhas 7-Rubi e 10Turquesa, Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda e Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade,
inclusos materiais saneantes domissanitários e equipamentos necessários nas Estações,
Sanitários Públicos e Áreas Administrativas vinculadas fisicamente ao corpo das
Estações.
QUESTÕES E RESPOSTAS

NOME: ELSON NOBORUDOY
EMPRESA: JKM SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
TEL.: (11) 3864-6716
E MAIL: jkmelson@uol.com.br
PERGUNTA 05
Em razão da vistoria ser obrigatória, gostaria de esclarecimento se vão ser vistoriado
todas as estações e se vamos ter tempo hábil para a mesma?
RESPOSTA Nº 05:
- No advento da Visita Técnica Obrigatória, que será prevista no edital da licitação, a
CPTM estará disponível para realizar visitas nas estações e locais que sejam de
interesse da participante do certame.

