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Audiência Pública

A CPTM torna pública a realização de
AUDIÊNCIA PÚBLICA visando expor, prestar
esclarecimentos, colher sugestões e
contribuições, bem como legitimar junto à
comunidade a intenção de promover
procedimento licitatório com vistas à Execuçãoprocedimento licitatório com vistas à Execução
de Obras e Serviços de Engenharia, com
Fornecimento de Materiais e Equipamentos,
visando a Extensão Ferroviária da Linha 9 –
Esmeralda, trecho entre as Estações Grajaú e
Varginha.



Audiência Pública

Agenda

• Identificação e registro de presença

• Apresentação

• Recebimento e leitura de questões / comentários

• Encerramento



Audiência Pública

Agenda

•• Identificação e registro de presençaIdentificação e registro de presença

• Apresentação

• Recebimento e leitura de questões / comentários

• Encerramento



Procedimentos

Apresentação de Questões / Comentários.

As questões e comentários deverão ser efetuados por
escrito, com a devida identificação do interlocutor ou
representante, de forma concisa e objetiva visando,
exclusivamente, contribuir com os aspectos pautados
durante a Audiência Pública, de acordo com o objeto do
presente procedimento.presente procedimento.
As questões e comentários serão recepcionados por
integrantes identificados durante a Audiência Pública, que
os recolherão e encaminharão à Comissão.

A CPTM, em seu site www.cptm.sp.gov.br, divulgará
documento contendo as respostas correspondentes, em
até 07 (sete) dias úteis após a realização da mesma.
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Agenda

• Identificação, registro de presença e procedimentos

ApresentaçãoApresentação•• ApresentaçãoApresentação

• Recebimento e leitura de questões / comentários

• Encerramento
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OBJETIVO 

Execução de Obras e Serviços de Engenharia, com
Fornecimento de Materiais e Equipamentos, visando a
Extensão Ferroviária da Linha 9 – Esmeralda, trecho
entre as Estações Grajaú e Varginha.

PRAZO ESTIMADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

18 (dezoito) meses. 

VALOR ESTIMADO

R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de
reais)
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EXIGÊNCIA LEGAL

Atendendo ao que estabelece o artigo 39 da Lei Federal
nº 8.666/93, a CPTM promove AUDIÊNCIA PÚBLICA
com o propósito de informar sobre a licitação que será
realizada com o objetivo de contratar a Execução de
Obras e Serviços de Engenharia, com Fornecimento de
Materiais e Equipamentos, visando a Extensão
Ferroviária da Linha 9 – Esmeralda, trecho entre as
Estações Grajaú e Varginha.
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PUBLICAÇÃO

JORNAL DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO  - DOE
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PUBLICIDADE LEGAL

A Concorrência será divulgada observando-se
os prazos estabelecidos na Lei Federal nºos prazos estabelecidos na Lei Federal nº
8.666/93, art. 21, incisos II e III, bem como o §
2º, inc. I, alínea "b", do mesmo artigo.
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PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

No processamento da licitação será observada as
disposições da lei federal nº 8.666/93, que institui normas
para licitações e contratos da administração pública.

A modalidade da licitação será Concorrência do tipoA modalidade da licitação será Concorrência do tipo
menor preço precedida de pré-qualificação.

Será permitida a participação de consórcios na
concorrência.
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FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO

1ª - AUDIÊNCIA PÚBLICA

2ª - DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

3ª - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES - DOCUMENTOS DE PRÉ-
QUALIFICAÇÃO E SUA ABERTURA

4ª - JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO4ª - JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

5ª - PUBLICAÇÃO DA LISTA DAS LICITANTES PRÉ-QUALIFICADAS

6ª - DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA 
SELEÇÃO FINAL DAS EMPRESAS PRÉ-QUALIFICADAS

7ª - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

8ª - HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO E CONTRATAÇÃO
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PROPOSTA COMERCIAL

O preço total deverá contemplar todos os custos
de engenharia, mão de obra, materiais,
equipamentos, transportes, acessórios,equipamentos, transportes, acessórios,
seguros, tributos, encargos, taxas e todos os
demais custos, de modo a constituir a única
contraprestação pela execução dos serviços
objeto da Licitação.
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QUALIFICAÇÃO

HABILITAÇÃO JURÍDICA
Documentação de que trata a Lei Federal nº 8.666/93, art. 28.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Documentação de que trata a Lei Federal nº 8.666/93, art. 27Documentação de que trata a Lei Federal nº 8.666/93, art. 27
inciso IV e art. 29.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Documentação de que trata a Lei Federal nº 8.666/93, art. 30.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Documentação de que trata a Lei Federal nº 8.666/93, art. 31.
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EXPANSÃO DA REDE



Primavera - Interlagos

Grajaú

Audiência Pública

EXTENSÃO ATÉ VARGINHA

Grajaú

Mendes – Vila Natal

Varginha

Linha 9 – Esmeralda

Extensão Proposta

Estações Existentes

Estações Propostas
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• A extensão da Linha 9 – Esmeralda da CPTM é importante
para permitir maior e melhor acessibilidade e mobilidade
para a população da região sul do município de São Paulo
a todos os centros de serviços da metrópole;

• O novo serviço terá, além de Varginha, uma estação

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

• O novo serviço terá, além de Varginha, uma estação
intermediária na região do Jardim São Bernardo e Vila
Natal, próximo do cruzamento com a Estrada dos Mendes.

• Serão 4,5 km de extensão, sendo o desenvolvimento ao
longo da faixa de domínio da CPTM com estimativa de
acréscimo de 111mil usuários/dia .
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Quadro Resumo das Obras e Serviços de Engenharia

• Extensão Total 4,5km.

• Estações

‒ Estação Mendes-Vila Natal.

‒ Estação Varginha.

‒

‒ Estação Varginha.

• Pátio de estacionamento de trens, incluindo prédio de
apoio.

• Obras de Artes Especiais.
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Descrição das Obras

• Via Permanente

Sistema composto por duas vias, em superfície.

‒ Execução da infraestrutura de via permanente
contemplando, terraplenagem, drenagem e obras de
contenção.

‒

‒

contenção.

‒ Fornecimento e montagem da superestrutura de via
permanente, sobre lastro, em dormentes monobloco
de concreto, trilho UIC 60, incluindo pátio de
estacionamento de trens e sistema de atenuação de
ruídos e vibrações.
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• Rede Aérea de Tração

Fornecimento e montagem de Rede Aérea de
Tração, sistema autocompensado, tensão 3,0
kVcc, para as vias e pátio de estacionamento de
trens.

Descrição das Obras

trens.

• Obras de Artes Especiais envolvendo viadutos
ferroviários, rodoviários e transposições para
pedestres.
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• Estações

‒ Estação Mendes-Vila Natal

Localizada ao norte da Estrada dos Mendes, lindeira à Vila 
Natal, Jardim Icaraí e Jardim São Bernardo. O corpo da 

Descrição das Obras

‒

Natal, Jardim Icaraí e Jardim São Bernardo. O corpo da 
estação é constituído de uma plataforma central elevada, 
com mezanino de acesso inferior.

Área Total Estimada: 13.600,00 m2
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• Estações

‒ Estação Varginha

Localizada ao norte da Av. Paulo Guilger Reimberg, junto 
ao futuro terminal de ônibus urbano projetado. O corpo da 

Descrição das Obras

ao futuro terminal de ônibus urbano projetado. O corpo da 
estação é constituído de uma plataforma central, em nível, 
sendo o acesso ao mezanino (superior) de embarque / 
desembarque, lados leste e oeste, realizado através de 
escadas rolantes.

Área Total Estimada: 11.400,00 m2
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DISPOSIÇÕES FINAIS

Os recursos orçamentários que custearão as despesas
das contratações estarão previstos no orçamento da
CPTM.
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Apresentação de Questões / Comentários.

As questões e comentários deverão ser efetuados por
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integrantes identificados durante a Audiência Pública, que
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