
 
 
PERGUNTA 01 
NOME: SERGIO LOMBARDI 
EMPRESA: SIEMENS 
TEL.: (11) 3833-4364 
E MAIL: sergio.lombardi@siemens.com 
Considerando que normalmente o prazo de entrega do 1º trem é por volta de 18 meses, 
sobram somente 18 meses para a entrega de todos os carros, o que nos parece 
extremamente desafiador. Gostaríamos de saber se a CPTM poderia dividir o 
fornecimento para viabilizar o prazo total ou aumentar o prazo de entrega dos trens? 
 

RESPOSTA: 

O cronograma de fabricação será disponibilizado quando da publicação do edital. 
 
 
PERGUNTA 02 
NOME: SERGIO LOMBARDI 
EMPRESA: SIEMENS 
TEL.: (11) 3833-4364 
E MAIL: sergio.lombardi@siemens.com 
Considerando que o sistema CBTC é detido por um só fornecedor, sugerimos que os 
trens sejam preparados para receber esse equipamento, ao invés de fazer parte do 
fornecimento 
 

RESPOSTA: 

Conforme explanado na Audiência Pública os trens deverão ser equipados com sistema 
duplo ATC-ATO / CBTC. 
 
 
PERGUNTA 03 
NOME: CAIO LUCHESI 
EMPRESA: SIEMENS 
TEL.: (11) 3833-4355 
E MAIL: caio.luchesi@siemens.com 
O material da Audiência Pública será disponibilizado? Em que prazo?? 
 

RESPOSTA:  

Conforme explanado na Audiência Pública, a CPTM esta divulgando as respostas 
correspondentes, e o material apresentado na audiência pública. 
 
 
PERGUNTA 04 
NOME: CAIO LUCHESI 
EMPRESA: SIEMENS 
TEL.: (11) 3833-4355 
E MAIL: caio.luchesi@siemens.com 
O controle de tração deverá ser feito por truque motor, individualmente, ou por carro 
motor? 
  



 
 

RESPOSTA:  
O controle de tração será por truque motor e o detalhamento deste sistema será 
disponibilizado quando da publicação do edital. 
 
 
PERGUNTA 05 
NOME: KAZUHISA OTA 
EMPRESA: MITSUI 
TEL.: (11) 3371-9680 
E MAIL: k.oota@mitsui.com 
Entendemos que os pagamentos para os materiais e equipamentos importados serão 
realizados em moeda estrangeira. Favor confirmar. 
 

RESPOSTA: 

As informações para elaboração das propostas serão disponibilizadas quando da 
publicação do edital. 
 
 
PERGUNTA 06 
NOME: RICARDO TEIXEIRA 
EMPRESA: MPE 
TEL.: (11) 8466-3334 
E MAIL: rteixeira@grupompe.com.br 
É escopo deste fornecimento a interface entre o trem e o sistema de comunicação 
móvel voz e dados - SCMUD? 
 

RESPOSTA:  
No fornecimento do trem está contemplado um sistema de comunicação móvel de voz e 
dados e o detalhamento deste sistema será disponibilizado quando da publicação do 
edital. 
 
 


