Em atendimento aos procedimentos registrados na AUDIÊNCIA PÚBLICA de 13.09.2016
realizada à Rua Boa Vista, 170, Centro – São Paulo/SP, referente à “Execução de Obras
Complementares, Sistemas e Serviços de Engenharia, com Fornecimento de Materiais e
Equipamentos, visando a Extensão Ferroviária da Linha 9 – Esmeralda”, divulgamos as
perguntas na forma apresentada e as respectivas respostas:
PERGUNTA 01:
NOME: Edivaldo Gomes de Lima
TEL: (11) 99161-6208

EMPRESA: Usuário / Funcionário
E-MAIL: edivaldo_fisica@yahoo.com.br

O novo trecho vai operar com sinalização ATCU ou ATO?
RESPOSTA 01
A especificação técnica do sistema de sinalização a ser implantado estará disponível no Edital a
ser publicado.
PERGUNTA 02:
NOME: Edivaldo Gomes de Lima
TEL: (11) 99161-6208

EMPRESA: Usuário / Funcionário
E-MAIL: edivaldo_fisica@yahoo.com.br

Sugestão: Que a geometria da via, na estação Varginha contemple a possibilidade de manobra de
trens como ocorre na estação Palmeiras Barra Funda do Metrô, promovendo assim maior conforto
para os usuários e desestimulando as viagens negativas hoje existentes.
RESPOSTA 02
Sugestão anotada.
PERGUNTA 03:
NOME: Edivaldo Gomes de Lima
TEL: (11) 99161-6208

EMPRESA: Usuário / Funcionário
E-MAIL: edivaldo_fisica@yahoo.com.br

Após a conclusão do projeto de Extensão Ferroviária da L.9, como será a operação? Os trens
seguirão direto de Osasco até Varginha ou ocorrerá baldeação em Grajaú, semelhante ao que
hoje ocorre em Itapevi?
RESPOSTA 03
O modelo operacional da Linha 9, está em desenvolvimento, de modo a atender a demanda de
usuários durante a operação comercial.
PERGUNTA 04:
NOME: Edivaldo Gomes de Lima
TEL: (11) 99161-6208

EMPRESA: Usuário / Funcionário
E-MAIL: edivaldo_fisica@yahoo.com.br

No referido trecho da Extensão Ferroviária ocorreu desapropriação de imóveis para a realização
do projeto? E a desocupação, existiu? Quais os custos das mesmas?
RESPOSTA 04
No referido trecho estão ocorrendo desapropriações, bem como desocupações e os valores serão
contabilizados ao final dessas ações, ainda em trâmite nos órgãos competentes.

PERGUNTA 05:
NOME: Edivaldo Gomes de Lima
TEL: (11) 99161-6208

EMPRESA: Usuário / Funcionário
E-MAIL: edivaldo_fisica@yahoo.com.br

Há projeto de extensão para além de Varginha, por exemplo, Parelheiros?
RESPOSTA 05
O assunto não faz parte da presente Audiência Pública.
PERGUNTA 06:
NOME: Paulo Henrique B. dos Santos
TEL: (11) 3286-1161

EMPRESA: Villanova Engenharia
E-MAIL: paulo.santos@villanova.com.br

A) Os projetos que serão disponibilizados no edital serão executivos?
B) Será cobrada taxa de aluguel para utilização de local para canteiro dentro de áreas da CPTM?
C) Licenciamentos ambientais e autorizações junto à CETESB para aprovação de canteiro de
obras serão de responsabilidade da CPTM?
RESPOSTA 06
A) Sim. Os projetos são executivos.
B) Essas informações estarão disponíveis nos editais a serem publicados.
C) Essas informações estarão disponíveis nos editais a serem publicados.
PERGUNTA 07:
NOME: Waléria M. Z. Haga
TEL: (11) 96064-6867

EMPRESA: Alstom
E-MAIL: waleria.haga@alstom.com

A) As obras serão licitadas em quantos editais e com qual divisão?
B) O orçamento da CPTM está ligado com algum programa de desenvolvimento (P.ex. PAC)?
C) O sistema de transmissão óptico (STO) será somente para a extensão ou para toda a linha 9 Esmeralda?
D) Há alguma previsão para a publicação dos Editais?
RESPOSTA 07
A) Os Editais encontram-se em elaboração.
B) Os recursos para execução das obras estarão previstos no orçamento da CPTM.
C) A especificação técnica do Sistema de Transmissão Óptico estará disponível no Edital a ser
divulgado.
D) Os editais serão publicados a partir de 15 dias úteis, contados da data da divulgação das
respostas aos questionamentos.
PERGUNTA 08:
NOME: José Manoel Ginjo
TEL: (11) 99900-3977

EMPRESA: TTrans
E-MAIL: mginjo@ttrans.com.br

Será uma única concorrência? ou várias licitações?
RESPOSTA 08
Serão realizadas várias contratações.

PERGUNTA 09:
NOME: Ana Paula P. Deisebia
TEL: (11) 5504-5058

EMPRESA: HFC
E-MAIL: ana.pedroso@hfc.com.br

Os projetos referentes a execução das obras estão concluídos? ou são projetos básicos? Qual é a
empresa responsável pelos projetos?
RESPOSTA 09
Os projetos executivos estarão disponíveis quando da publicação dos editais e são de
responsabilidade da CPTM.

PERGUNTA 10:
NOME: Dalva Ap Grolla
TEL: (11) 2017-8000 - r. 222

EMPRESA: Construcap
E-MAIL: dalva@construcap.com.br

A) Qual a data prevista p/ publicação do Edital?
B) Valor estimado da obra?
C) Será lançado somente um edital englobando todas as estações?
RESPOSTA 10
A) Os editais serão publicados a partir de 15 dias úteis, contados da data da divulgação das
respostas aos questionamentos.
B) O valor previsto para as obras estará disponível quando da publicação dos Editais.
C) Serão realizadas várias contratações..
PERGUNTA 11:
NOME: Gustavo de Almeida Machado
TEL: (11) 3061-5599

EMPRESA: SPAVIAS Engenharia
E-MAIL: gmachado@spavias.com.br

Qual o orçamento estimado para esta Licitação?
RESPOSTA 11
O valor do orçamento estará disponível quando da publicação dos Editais.
PERGUNTA 12:
NOME: Gustavo de Almeida Machado
TEL: (11) 3061-5599

EMPRESA: SPAVIAS Engenharia
E-MAIL: gmachado@spavias.com.br

As obras serão licitadas em um único Lote? Se não, em quantos Lotes serão e quais os escopos
destes Lotes?
RESPOSTA 12
Esta condição estará definida nos futuros editais que serão divulgados.

