Em atendimento aos procedimentos registrados nas AUDIÊNCIAS PÚBLICAS de 12.07.2013
realizadas respectivamente nos endereços: Rua Boa Vista, 170, Centro – São Paulo/SP e
Rua Prof. Joaquim Silva, 205, Alto da Boa Vista - Sorocaba/SP, referente à “PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE, PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO
TREM REGIONAL SÃO PAULO - SOROCABA.”, divulgamos as perguntas na forma
apresentada e as respectivas respostas:

PERGUNTA 01:
NOME: Francisco de Lellis Caetano Totta
TEL: (11) 99814-0379

EMPRESA: CPTM/GES

E-MAIL: lellis.totta@cptm.sp.gov.br

A.

As estações estão definidas ou há possibilidade de incluir a estação Mairinque?

B.

Porque não foi previsto a estação Mairinque?

RESPOSTA 01:
A)

Para esta fase do estudo a localização das estações já está definida.

B)
Os estudos consideram um novo traçado em relação às vias já existentes, fora das áreas
urbanizadas. Para tanto, os estudos elaborados indicaram que a estação prevista no município de
São Roque terá função de atendimento regional.

PERGUNTA 02:
NOME: Danny Dalbersom de Oliveira
TEL: (11) 2135-5280

EMPRESA: Engecorps Engenharia S.A

E-MAIL: danny@engecorps.com.br

A.

Serão permitidas a participação de empresas estrangeiras na forma isolada ou consórcio?

B.

E de técnicos estrangeiros?

RESPOSTA 02:
A)
A condição de participação de empresas e a possibilidade de formação de consórcio
estarão explícitas no edital.
B)

A condição de participação de técnicos estrangeiros estará explicita no edital.

PERGUNTA 03:
NOME: Antonio Marmo Gonçalves de Freitas
TEL: (11) 97487-2818
A.

EMPRESA: Albatroz

E-MAIL: marmofreitas@gmail.com

Pelo projeto apresentado o trem fará duas paradas para viagem (Brig. Tobias e S. Roque).
Pergunto: Não seria viável contemplar outras cidades (Mairinque, Barueri, Osasco)
mantendo duas paradas por viagem? Isto é, por exemplo:
a)
b)
c)
d)

Trem das 10:00 paradas: S. Roque e Brie.Tobias.
Trem das 10:15 paradas: Mairinque e Osasco.
Trem das 10:30 paradas: Barueri e São Roque.
Trem das 10:45 "Diretão" e assim por diante.

RESPOSTA 03
A.
O projeto funcional prevê a possibilidade de compartilhamento de serviços paradores e
diretos. A proposição da localização de estações intermediárias obedecem estudos reproduzidos
no Projeto Funcional.

PERGUNTA 04:
NOME: Rita Torres

EMPRESA: ATP Engenharia

TEL: (11) 3266-2762

E-MAIL: rita.torres@atp.eng.br

A.

No projeto do Expresso Jundiaí está prevista a estação Água Branca. Como será a
compatibilização dos dois projetos - Expresso Jundiaí e Expresso Sorocaba?

B.

Como poderemos ter acesso ao projeto funcional? Será disponibilizada ao público?

RESPOSTA 04:
A)
A estação Água Branca servirá aos distintos serviços em plataformas diferentes.
B)

Será disponibilizado anexo ao edital da contração dos projetos básico e executivo.

PERGUNTA 05:
NOME: Sergio Gonçalves

EMPRESA: Headwayx Engenharia.

TEL: (11) 3237-2826

E-MAIL: sergio@headwayx.com.br

A.

Estão definidos os métodos construtivos a serem utilizados ao longo do trecho? (túnel,
superfície etc).

B.

É possível apresentá-los nesta seção? Embora que suscintamente?

RESPOSTA 05:
A)
O método construtivo preliminar foi previsto na elaboração do projeto funcional, entretanto,
a elaboração do projeto básico e executivo considerará levantamentos topográficos, sondagem,
geotecnia e as variáveis ambientais, de forma a consolidar as propostas apresentadas.
B)
Prevê-se, conforme projeto funcional, trechos na ordem de 7 km em subterrâneo, 14 km
em elevado e 67 km em superfície.

PERGUNTA 06:
NOME: Maria José de Goes Barros
TEL: (11) 7865-5208
A.

EMPRESA: Prefeitura Municipal de São Roque
E-MAIL: mgbarros@saoroque.sp.gov.br

Gostaria de saber que órgão ficará responsável pela locação ou concessão das áreas
(box) dentro das estações. Também quem determinará os serviços que serão prestados
dentro das mesmas.

RESPOSTA 06
A)
Esta definição será realizada na oportunidade de concessão do próprio serviço ou das
áreas para exploração de receitas extra-tarifárias.

PERGUNTA 07:
NOME: Sergio Ricardo de Angelis

EMPRESA: Prefeitura Municipal de São Roque / SP

TEL: (11) 99621-2975

E-MAIL: srangelis@saoroque.sp.gov.br

A.
Como Diretor de Planejamento e Meio Ambiente, peço informações relativas à rota, que
será próxima à Rod. Raposo Tavares, para análise de impacto de vizinhança, bem como aos
aspectos relativos ao projeto de utilização da Estação de São Roque/Sp.
RESPOSTA 07
A.
O Projeto Funcional será disponibilizado anexo ao edital da contração dos projetos básico
e executivo projeto funcional. Entretanto, será agendada reunião técnica e institucional para tratar
do tema junto a atual administração do município de São Roque.

PERGUNTA 08:
NOME: Maria José de Goes Barros
TEL: (11) 7865-5208
A.

EMPRESA: Prefeitura Municipal de São Roque
E-MAIL: mgbarros@saoroque.sp.gov.br

Gostaria de saber como se dará a junção operacional do Trem Turístico na cidade de
S.Roque que terá parte do percurso na mesma rota. (São Roque / Mairinque).

RESPOSTA 08
A.
O Projeto Funcional do Trem Regional com diretriz de traçado diferente do atual não
inviabiliza a integração com outros serviços.

PERGUNTA 09:
NOME: Dalva Ap. Giolio
TEL: (11) 3017-8000

EMPRESA: Construcap - CCPS Eng. e Com. SA.
E-MAIL: dalva@construcap.com.br

A.

Qual o prazo previsto para publicação do edital para execução das obras?

B.

Terá fase de Pré-Qualificação?

RESPOSTA 09:
A)
A previsão para publicação do edital para execução das obras é a partir de 2016.
B)

As condicionantes de participação das empresas estarão explicitas nos respectivos editais.

PERGUNTA 10:
NOME: Wagner Coura Mendes
TEL: (15) 7834-0625

EMPRESA: HT - Pavimentadora e Construtora
E-MAIL: couramendes@uol.com.br

A.

30 meses de execução é só para o projeto básico / executivo?

B.

A partir de outubro, incluindo a licitação? (30 meses)

C.

Qual a capacidade de usuário para cada carro / composição?

D.

Qual o intervalo entre composições?

E.

Vai haver conexão com METRÔ / CPTM/ SP?

RESPOSTA 10:
A)
Prevê-se 30 meses o prazo para realização dos serviços preliminares e da elaboração dos
projetos básico e executivo.
B)
Prevê-se a partir de outubro de 2013 o início do processo licitatório para contratação dos
projetos básico e executivo.
C)
Estima-se em 110 lugares para usuários sentados por carro e 440 por composição,
podendo ser ampliado conforme aumento da demanda.
D)

Prevê-se 15 minutos nos períodos de pico.

E)
Prevê-se integração na estação Água Branca com transferência para linhas da CPTM e do
Metrô.

