
 
 

 
Em atendimento aos procedimentos registrados na AUDIÊNCIA PÚBLICA de 09.10.2012 
realizada à Rua Boa Vista, 170, Centro – São Paulo/SP, referente à “EXECUÇÃO DE OBRAS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, 
VISANDO A EXTENSÃO DA LINHA 9 – ESMERALDA, TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES 
GRAJAÚ E VARGINHA”, divulgamos as perguntas na forma apresentada e as respectivas 
respostas: 
 
PERGUNTA 01:  
NOME: Roberto Matsushima  EMPRESA: ABB Ltda. 
TEL: (11) 2464-8694   E-MAIL: roberto.matsushima@br.abb.com   
 
O escopo abrangerá o sistema de alimentação elétrica, tais como a subestação retificadora? 
 

RESPOSTA 01 

 
O escopo deste processo de pré-qualificação não envolve serviços e fornecimento referentes à 
subestação retificadora. 
 
 
PERGUNTA 02:  
NOME: Odair Afonso Garcia  EMPRESA: Isolux Corsan 
TEL: (11) 2595-5900   E-MAIL: oafonso@isoluxcorsan.com  
 
 

A. A concorrência será internacional ou nacional 
B. Os sistemas auxiliares estarão contemplados? 

 

RESPOSTA 02 

 

A) A concorrência será nacional. 
 

B) Os elementos da infra e superestrutura de via permanente, rede aérea de tração, obras de 
arte e estações integram-se ao escopo deste processo de licitação. 

 
 
PERGUNTA 03:  
NOME: Flavio Abdalla  EMPRESA: Encalso Construções Ltda. 
TEL: (11) 2171-8900   E-MAIL: flavio.abdalla@encalso.com.br   
 
 
A. Será permitido consórcio com empresas internacionais? 
B. Até quantas empresas podem fazer parte de um consórcio? 
C. Qual a data prevista para a conclusão da pré-qualificação? Existe algum cronograma do 

certame? 
 
RESPOSTA 03 

 

A) Vide reposta 02 A 
 

B) As informações relativas à participação na licitação serão disponibilizadas quando da 
publicação do edital. 

 
C) Prevê-se a publicação do edital de pré-qualificação em novembro/2012. O cronograma 

cumprirá todas as fases do processo em estrita observância aos prazos legais. 
 
  



 
 
 
PERGUNTA 04:  
NOME: Flavio Abdalla  EMPRESA: Encalso Construções Ltda. 
TEL: (11) 2171-8900   E-MAIL: flavio.abdalla@encalso.com.br   
 
 
O fornecimento de trilhos, dormentes e aparelho de mudança de via são objeto do contrato? 
 
RESPOSTA 04 

 

O fornecimento de trilhos, dormentes e aparelhos de mudança de via integram-se ao escopo 
deste processo de licitação. 


