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A CPTM torna pública a realização de AUDIÊNCIAS

PÚBLICAS visando expor, prestar esclarecimentos, colher

sugestões e contribuições, bem como legitimar junto à

comunidade a intenção de promover procedimento licitatório

com vistas à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE

Audiência Pública

com vistas 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.



AGENDA:

• Identificação e registro de presença

• Apresentação

• Recebimento e leitura de questões / comentários

Procedimentos

• Recebimento e leitura de questões / comentários

• Encerramento



Agenda

•• Identificação e registro de presençaIdentificação e registro de presença

• Apresentação

Procedimentos

• Recebimento e leitura de questões / comentários

• Encerramento



Apresentação de Questões / Comentários

As questões e comentários deverão ser efetuados por escrito, com
a devida identificação do interlocutor ou representante, deverão ser
formulados de forma concisa e objetiva visando, exclusivamente,
contribuir com os aspectos pautados durante a Audiência Pública,
de acordo com o objeto do presente procedimento.

Procedimentos

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 10 (dez) dias úteis
após a realização da mesma.



Agenda

• Identificação, registro de presença e procedimentos

•• ApresentaçãoApresentação

Procedimentos

• Recebimento e leitura de questões / comentários

• Encerramento



OBJETIVO

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.

Disposições Gerais

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

30 (trinta) meses



Descrição do Projeto

� 87,65 km de extensão em Via Dupla;

� Previsão de 4 Estações – Água Branca (São Paulo), 
São Roque, Brigadeiro Tobias (Sorocaba) e Sorocaba;

� Velocidade comercial de 160 km/h;� Velocidade comercial de 160 km/h;

� Tempo de viagem estimado entre São Paulo e 
Sorocaba de 51 minutos;

� Intervalo previsto  de 15 minutos entre trens;

� Total de 54 viagens  estimadas por dia.



Diretriz de Traçado

Trem Regional



Traçado e Estações

Estação Água Branca
1ª Etapa - nível do mezanino 1ª Etapa - nível superfície



Traçado e Estações

Corte Transversal - 1ª etapa só linhas do trem regional subterrâneas

Corte Transversal - 2ª etapa linhas do trem regional e do trem 

Estação Água Branca

Corte Transversal - 2ª etapa linhas do trem regional e do trem 
metropolitano subterrâneas



Traçado e Estações

Estação Brigadeiro Tobias
Nível da plataforma



Traçado e Estações

Estação Brigadeiro Tobias

PátioPlataforma 
Trem 

RegionalGaleria Comercial - 2°
piso

Galeria Comercial 
-1° piso e acesso 
às plataformas

Corte Transversal

Terminal Rodoviário 
de Sorocaba

Terminal de 
ônibus 
urbano

Estacionamento 
de automóveis



Traçado e Estações

Estação Brigadeiro Tobias

Nível do Terminal Rodoviário Nível da Galeria Comercial 1º piso



Traçado e Estações

Estação São Roque

Nível do estacionamento

Nível do terminal de ônibus



Traçado e Estações

Estação São Roque

Nível da plataforma

Corte Transversal



Traçado e Estações

Estação Sorocaba
Implantação com a manutenção das linhas de carga



Traçado e Estações

Implantação – plataforma e estacionamento

Estação Sorocaba



Traçado e Estações

Gare existente
Edifícios atuais 
preservados

Corte transversal

Estação Sorocaba

Passagem inferior Edifício de apoio 
usuários e salas 
técnicas

Plataforma do 
trem regional a 
ser construída



Pátios, Vias e Sistemas

Pátio de Estacionamento e Oficinas
• Área de 100 mil m²;
• Capacidade para 40 unidades de 4 carros cada. 



Exigência Legal

Atendendo ao que estabelece o artigo 39 da Lei Federal
nº 8.666/93, a CPTM promove AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS com o propósito de informar sobre a
licitação que será realizada com vista à PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA,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.



PUBLICIDADE

JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO 
E REGIONAIS

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  -
DOE



PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

No processamento da concorrência serão observadas as
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, que institui normas
para licitações e contratos da administração pública.

A concorrência será do tipo técnica e preço.

Será permitida a participação de consórcios nas
concorrências.



PUBLICIDADE LEGAL

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



FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO

2ª
DIVULGAÇÃO 

DO

3ª
JULGAMENTO

DAS

4ª
JULGAMENTO

DAS

5ª
JULGAMENTO 

DA 

6ª
HOMOLOGAÇÃO 
DA LICITAÇÃO E  

1ª
AUDIÊNCIA 
PÚBLICA

DO
EDITAL DA

CONCORRÊN-
CIA

DAS
PROPOSTAS 
TÉCNICAS 

DAS
PROPOSTAS 
COMERCIAIS

DAS
PROPONENTES
TECNICAMENTE
CLASSIFICADAS

DA 
HABILITAÇÃO 

DAS 3 
PRIMEIRAS 

CLASSIFICADAS

DA LICITAÇÃO E  
CONTRATAÇÃO



PROPOSTAS TÉCNICAS: Exigências

As propostas técnicas deverão ser formuladas com
observância aos quesitos abaixo mencionados. Os
mesmos serão pontuados com base nos critérios que
estarão estabelecidos no edital:

• Experiência Anterior
• Conhecimento do Problema
• Equipe Técnica



PROPOSTA COMERCIAL: Exigências

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



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. 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.



DISPOSIÇÕES GERAIS

A CPTM divulgará o edital da concorrência a partir do
mês de OUTUBRO de 2.013.

Os recursos orçamentários que custearão as despesasOs recursos orçamentários que custearão as despesas
da concorrência estarão previstos no orçamento da
CPTM.



Procedimentos

Agenda

• Identificação e registro de presença

• Apresentação

•• Recebimento e leitura de questões / comentáriosRecebimento e leitura de questões / comentários

• Encerramento



Apresentação de Questões / Comentários

As questões e comentários deverão ser efetuados por escrito, com
a devida identificação do interlocutor ou representante, deverão ser
formulados de forma concisa e objetiva visando, exclusivamente,
contribuir com os aspectos pautados durante a Audiência Pública,
de acordo com o objeto do presente procedimento.

Procedimentos

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 10 (dez) dias úteis
após a realização da mesma.



Procedimentos

Agenda

• Identificação e registro de presença

• Apresentação

• Recebimento e leitura de questões / comentários

•• EncerramentoEncerramento




