
 

Em atendimento aos procedimentos registrados na AUDIÊNCIA PÚBLICA de 05/10/2016, 
realizada no Auditório do Centro de Treinamento e Desenvolvimento da Lapa, da CPTM, 
localizado na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, nº 1000, Lapa – São Paulo/SP e 
retomada, a citada audiência, em 07/10/2016, no Instituto de Engenharia de São Paulo – 
Auditório Francisco de Paula Ramos de Azevedo, localizado na Av. Dr. Dante Pazzanese, nº 
120, São Paulo/SP, referente à “prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
de Trens Unidades Elétricos das Séries 2000, 2070 (2000 fase II), 2100, 3000, 7000, 7500, 8500, 
9000 e 9500 da CPTM, com fornecimento de materiais, insumos e equipamentos, aferidos 
por padrões pré-definidos de qualidade, confiabilidade e disponibilidade”, divulgamos as 
perguntas na forma apresentada e as respectivas respostas: 

 

PERGUNTA 01: 

NOME: João Olímpio Ferreira da Silva  EMPRESA: TRAIL INFRAESTRUTURA 

TEL: (11) 981872599     E-MAIL: josilva@tejofran.com.br 

Referente às séries 9.500 Roten e 8.500 CAF, suas características técnicas serão apresentadas 
em uma nova audiência pública, ou serão disponibilizadas através do site da CPTM? 

RESPOSTA 01: 

Seguem abaixo as características técnicas das Séries 8.500 e 9.500. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PERGUNTA 02: 

NOME: Edson Ghiro    EMPRESA: TEMOINSA DO BRASIL LTDA. 

TEL: (11) 98499-1009   E-MAIL: edson@temoinsa.com.br 

Considerando que no ciclo de manutenção a intervenção “Revisão Geral” do trem ou truque é 
definida como manutenção preventiva, favor informar se essa intervenção será contratada dentro 
da manutenção ou através de evento específico? 

 

RESPOSTA 02: 

Essas informações estarão disponíveis nos editais a serem publicados. 

  



 

 

PERGUNTA 03: 

NOME: Edson Ghiro    EMPRESA: TEMOINSA DO BRASIL LTDA. 

TEL: (11) 98499-1009   E-MAIL: edson@temoinsa.com.br 

Favor informar se durante a execução, os locais de manutenção poderão ser alterados? 

 

RESPOSTA 03: 

Essas informações estarão disponíveis nos editais a serem publicados. 

 

PERGUNTA 04: 

NOME: Sergio Lombardi   EMPRESA: SIEMENS. 

TEL: (11)99709-1746    E-MAIL: sergio.lombardi@siemens.com 

a) Há algum trem imobilizado da série 3.000? 
b) Quais as qualificações técnicas a serem exigidas? 
c) Quais eventos de serviços estarão previstos no Edital da série 3.000? 
d) Qual o orçamento indicativo para a série 3.000? 

 

RESPOSTA 04: 

a) Sim. Um trem. 
b) Essas informações estarão disponíveis nos editais a serem publicados. 
c) Essas informações estarão disponíveis nos editais a serem publicados. 
d) Essas informações estarão disponíveis nos editais a serem publicados. 

 

PERGUNTA 05: 

NOME: Filipe Rodrigues   EMPRESA: SIEMENS. 

TEL: (11)3908-5664    E-MAIL: filipe.rodrigues@siemens.com 

a) Quando terão início os trabalhos de manutenção da série 3.000? 
b) Quando se encerram as manutenções atuais da série 3.000? 
c) Haverá eventos de melhorias nos trens da série 3.000? 
d) Quais as linhas e local de manutenção serão disponibilizados para série 3000? 

 

RESPOSTA 05: 

a) Essas informações estarão disponíveis nos editais a serem publicados. 
b) Em 16/06/2017. 
c) Essas informações estarão disponíveis nos editais a serem publicados. 
d) Essas informações estarão disponíveis nos editais a serem publicados. 

  



 

 

PERGUNTA 06: 

NOME: Mario Eros Toledo da Veiga   EMPRESA: Hyundai Rotem Brasil. 

TEL: (11)3477-1428     E-MAIL: mario.veiga@hyundai-rotem.com.br 

a) Qual será a origem dos fundos para pagamento da contra-prestação pelos serviços de 
manutenção? 

b) A CPTM pretende segregar uma frota a uma linha ou uma frota atenderá mais de uma linha 
(dividindo a frota)? 

 

RESPOSTA 06: 

a) Os recursos orçamentários que custearão as despesas das concorrências estarão previstos 
no orçamento da CPTM.  

b) Essas informações estarão disponíveis nos editais a serem publicados. 

 

PERGUNTA 07: 

NOME: Waléria Mie Yoshizumi Haga   EMPRESA: Alstom 

TEL: (11)96064-6867      E-MAIL: waleria.haga@alstom.com 

Está previsto o lançamento de quantos editais? Ou será um para cada série ou por lote? Caso seja 
um edital por lote poderão ser apresentadas propostas parciais para as séries que o proponente 
escolher? 

 

RESPOSTA 07: 

Os Editais serão divulgados por série de Trem. 

 

PERGUNTA 08: 

NOME: Maurício Alves de Matos/Eluiz Alves de Matos EMPRESA: Sindicato dos Ferroviários 
de São Paulo 

TEL: (11)98435-9945      E-MAIL: sinferrsp 

Requeiro a juntada da manifestação anexa para que os representantes da CPTM respondam esses 
questionamentos. 

  



 

 

MANIFESTAÇÃO 

 

 

RESPOSTA 08: 

Ao contrário da premissa assumida pelo Sindicato na sua manifestação, a reunião do dia 07/10 foi 
realizada em continuação à audiência iniciada no dia 05/10, e que foi convocada com a devida 
antecedência. Não houve nova audiência, apenas continuidade da audiência suspensa por 
questões técnicas. 

  



 

 

PERGUNTA 09: 

NOME: Maurício Alves de Matos EMPRESA: Sindicato dos Ferroviários de São 
Paulo 

TEL: (11)98435-9945    E-MAIL: sinferrsp@uol.com.br 

a) Porque não é dado o direito de voz e manifestação? 
b) Porque os usuários e empregados não foram convocados com ampla divulgação? 

 

RESPOSTA 09: 

a) Está previsto no procedimento da apresentação que as questões e comentários deverão ser 
efetuados por escrito, com a devida identificação do participante e da empresa que representa. 

b) A Audiência Pública foi divulgada no Diário Oficial do Estado – D.O.E, em Jornal de Grande 
Circulação e no site da CPTM, conforme legislação vigente. 

 

PERGUNTA 10: 

NOME: Vitor Antonio Sobreira da Silva   EMPRESA: funcionário CPTM 

TEL: (11)2662-6251      E-MAIL: vitor.sobreira@cptm.sp.gov.br 

Não seria mais vantajoso para a CPTM, fazer concorrência somente para o fornecimento de 
materiais e insumos e os serviços de manutenção, sendo realizados por pessoal próprio, que têm 
grande experiência e identificação com a ferrovia? 

 

RESPOSTA 10: 

O quadro atual de funcionários da CPTM não comporta a manutenção total dessas séries. 

 

PERGUNTA 11: 

NOME: André Luis Marcolino Costa   EMPRESA: funcionário CPTM 

TEL: (11)94054-9779     E-MAIL: andreluismcosta@gmail.com 

Sabendo que atualmente a CPTM desembolsa mais recursos em serviços terceirizados do que em 
gastos com pessoal (de acordo com o balanço de 2015) e que a maior parcela deste desembolso é 
com material rodante pergunta: 

Qual é o atrativo de manter a terceirização? Os contratos de compra de trens preveem o processo 
de transferência de tecnologia, sendo assim a atuação da mão-de-obra própria da CPTM não 
reduziria os custos e melhoraria este processo? 

 

RESPOSTA 11: 

Vide resposta à questão nº 10. 

 

  



 

PERGUNTA 12: 

NOME: Marcelo     EMPRESA: SFEFSP 

TEL: (11)xxxxxxxx     E-MAIL: Marcelo.fernandes@folha.com.br 

Diante das prestações de serviços por empresas terceirizadas qual a idéia da CPTM, com os 
funcionários das oficinas que realizam este trabalho? 

 

RESPOSTA 12: 

Não haverá prejuízo para os empregados da CPTM. 

 

PERGUNTA 13: 

NOME: Marcelo Alves de Oliveira   EMPRESA: Sindicato dos Metroviários de SP 

TEL: (11)97465-7595     E-MAIL: alves992@gmail.com 

As empresas envolvidas em processo de corrupção, tipo “CARTEL dos TRENS”, poderão participar 
do certame? 

 

RESPOSTA 13: 

Poderão participar todas as empresas que atenderem as condições estabelecidas nos Editais. 

 

PERGUNTA 14: 

NOME:  Alex Santana Vigira    EMPRESA: FENAMETRO 

TEL: (11) 98210-6505    E-MAIL: v.alex2004_2005@yahoo.com.br 

a) A CPTM tem como comprovar que o processo de terceirização é mais vantajoso para a 
empresa pública? 

b) A empresa pode divulgar os dados? 

 

RESPOSTA 14: 

a) A CPTM adota o modelo de manutenção terceirizada há mais de 10 anos. 
b) Os dados da Companhia poderão ser obtidos através do portal da transparência do Governo 

do Estado de São Paulo. 

 

PERGUNTA 15: 

NOME:  Antonio Takahashi    EMPRESA: Sindicato dos Metroviários de SP 

TEL: (11) 99948-9515    E-MAIL: a.takahashi@uol.com.br 

Quais são os critérios determinantes para a seleção dos vencedores? As propostas vencedoras são 
determinadas por valor ou aspectos técnicos de fornecimento? 

 



 

RESPOSTA 15: 

Essas informações estarão disponíveis nos editais a serem publicados. 

 

PERGUNTA 16: 

NOME:  Renan Costa e Silva Almeida   EMPRESA: funcionário da CPTM 

TEL: (11) 96954-1799     E-MAIL: renan.csa2006@hotmail.com 

Foi apresentado na audiência o ciclo de manutenção preventiva para cada série de trem 
(apresentado pela gerência de manutenção de material rodante), qual é a dificuldade de colocar em 
prática este ciclo utilizando a própria mão-de-obra especializada que a CPTM já tem? 

Hoje a CPTM conta com mão-de-obra especializada, capacitada e experiente para executar as 
manutenções, visto que o ramo ferroviário é muito específico a transição da mudança de 
profissionais e empresas que efetuarão os serviços não poderão acarretar problemas que 
impactarão diretamente ao usuário? Pois haverá um tempo de adaptação desses profissionais para 
com este serviço específico. 

 

RESPOSTA 16: 

Vide resposta à questão nº10. 

 

PERGUNTA 17: 

NOME: Eluiz Alves de Matos  EMPRESA: Sindicato dos Ferroviários de São Paulo 

TEL: (11) 3328-0088    E-MAIL: presidencia@ferroviários.sp.org.br 

Porque terceirizar a mão-de-obra? A CPTM já tem mão-de-obra de manutenção? Sugerimos licitar 
somente o fornecimento de materiais, insumos e equipamentos. 

 

RESPOSTA 17: 

Vide respostas às questões nº10 e nº12. 

 

PERGUNTA 18: 

NOME: Mucio Alexandre Bracarense   EMPRESA: funcionário da CPTM 

TEL: (11) 96361-1272     E-MAIL: mbracarense@uol.com.br 

O que a empresa CPTM pretende fazer com relação as centenas de trabalhadores contratados para 
a atual manutenção das unidades de TUE´s existentes? 

 

RESPOSTA 18: 

Vide resposta à questão nº12. 

 


