
 
 

Em atendimento aos procedimentos registrados nas AUDIÊNCIAS PÚBLICAS de 11 e 
18.12.2015 realizadas respectivamente nos endereços: Avenida Monteiro Lobato, 734 – 
Bairro Macedo,  Auditório 2B - Piso Térreo do Centro Municipal de Educação Adamastor – 
Guarulhos/SP e na Rua Boa Vista, nº170,  Auditório C do Edifício Cidade I – Mezanino – 
Centro - São Paulo – SP, referente à “EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO 
A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES PARA 
A LINHA 13 – JADE, TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ENGENHEIRO GOULART E 
AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS”, divulgamos as perguntas na forma 
apresentada e as respectivas respostas: 
 
 
PERGUNTA 01:  
NOME: AUREO ALESSANDRI NETO  EMPRESA:.SIEMENS LTDA. 
TEL: (11)97225-5897     E-MAIL:  aureo.neto@siemens.com 
 
“Sabendo-se que a CPTM atualmente implanta um ATO na Linha 12 que é proprietário, quais as 
gestões tomadas para que mantenha-se a compatibilidade entre o ATO da Linha 13 com o ATO 
da Linha 12 sem colocar em desvantagem competidores que não dispõe do citado ATO 
proprietário?” 
 
RESPOSTA 01:  
 
As informações relativas aos serviços a serem realizados serão disponibilizadas quando 
da publicação do edital. 
 
PERGUNTA 02:  
NOME: AUREO ALESSANDRI NETO  EMPRESA:.SIEMENS LTDA. 
TEL: (11)97225-5897     E-MAIL:  aureo.neto@siemens.com 
 
“ A contratação será por preço global ou por lista de equipamentos/componentes?” 
 
 
RESPOSTA 02:  
As informações necessárias para elaboração de propostas serão disponibilizadas quando 
da publicação do edital. 
 
 
PERGUNTA 03:  
NOME: MARCOS YUKIO SANOMIYA  EMPRESA:ABB. 
TEL: (11)99360-6044     E-MAIL:  marcos.sanomiya@br.abb.com 
 
“ Os recursos de governo do estado e da agência francesa serão utilizados em qual proporção 
entre eles?” 
 
RESPOSTA 03:  
 
Para implantação de sistemas na Linha 13 - Jade, os recursos, a priori, foram disponibilizados na 
razão de 50% de recursos da AFD (Agencia Francesa de Investimento) e 50% com recursos do 
Governo do Estado de São Paulo. 
 
PERGUNTA 04:  
NOME: MARCOS YUKIO SANOMIYA  EMPRESA:ABB. 
TEL: (11)99360-6044     E-MAIL:  marcos.sanomiya@br.abb.com 
 
“ Quando será publicado este edital e quando será a data da entrega?” 



 
 
RESPOSTA 04:  
 
O Edital será publicado a partir do mês de janeiro/2016 e a data de recebimento e abertura das 
propostas será informada no mesmo e no Aviso de Instauração da Licitação. 
 
 
PERGUNTA 05:  
NOME: MARCOS YUKIO SANOMIYA  EMPRESA:ABB. 
TEL: (11)99360-6044     E-MAIL:  marcos.sanomiya@br.abb.com 
 
“ Os sistemas de sinalização e o de telecomunicação serão licitados no mesmo edital ou de forma 
separada?” 
 
 
RESPOSTA 05:  
 
Os Editais para o Sistemas de Sinalização e Telecomunicações serão publicados separadamente, 
ou seja, em licitações distintas. 
 
PERGUNTA 06:  
NOME: FÁBIO H. GROSSI  EMPRESA:.SIEMENS LTDA. 
TEL: (11)99563-4758    E-MAIL: fabio.grossi@siemens.com 
 
“ Sistema de Telecomunicações: integração de sistemas Linha 13 com CCO Brás. A infraestrutura 
existente na Linha 12 poderá ser usada para trafegar serviços? Em caso afirmativo o edital 
contemplará as integrações necessárias e existentes para o STO?” 
 
 
RESPOSTA 06:  
As informações relativas aos serviços a serem realizados serão disponibilizadas quando 
da publicação do edital. 
 
PERGUNTA 07:  
NOME: FÁBIO H. GROSSI  EMPRESA:.SIEMENS LTDA. 
TEL: (11)99563-4758    E-MAIL: fabio.grossi@siemens.com 
 
“ Sistema de CFTV – sistema de CFTV divergentes do atual implantado poderão ser ofertados 
desde que contemplem total integração ao sistema atual? Em caso afirmativo o edital contemplará 
as integrações necessárias e existentes do sistema de CFTV?” 
 
RESPOSTA 07:  
 
O Sistema de CFTV não faz parte dessa Audiência Pública. 
 
 
PERGUNTA 08:  
NOME: NELLY YOSHIZAKI   EMPRESA:.ALSTOM. 
TEL: (11)3612-7529    E-MAIL:  nelly.yoshizaki@alstom.com@siemens.com 
 
“ Os sistemas de Telecomunicações tratados na apresentação como “inter-relacionados” fazem 
parte do escopo desta audiência pública?” 
 
 
RESPOSTA 08:  
 
Os sistemas de telecomunicações inter-relacionados não fazem parte dessa Audiência Pública. 



 
 
PERGUNTA 09:  
NOME: NELLY YOSHIZAKI   EMPRESA:.ALSTOM. 
TEL: (11)3612-7529    E-MAIL:  nelly.yoshizaki@alstom.com@siemens.com 
 
“Os sistemas de Sinalização e Telecomunicações, objeto da presente Audiência Pública, serão 
contratados em um único processo licitatório?” 
 
RESPOSTA 09:  
Os Editais para o Sistemas de Sinalização e Telecomunicações serão publicados separadamente, 
ou seja, em licitações distintas. 
 
 
PERGUNTA 10:  
NOME: NELLY YOSHIZAKI   EMPRESA:.ALSTOM. 
TEL: (11)3612-7529    E-MAIL:  nelly.yoshizaki@alstom.com@siemens.com 
 
“Qual será o prazo de garantia?” 
 
 
RESPOSTA 10:  
As informações relativas aos serviços a serem realizados serão disponibilizadas quando 
da publicação do edital. 
 
 
PERGUNTA 11:  
NOME: CELSO BERGAMASCO   EMPRESA:.PÓLUX/SMZ. 
TEL: (11) 99284-5233    E-MAIL:  cebergamasco@gmail.com 
 
“Haverá infraestrutura disponível para o lançamento de cabo opticos entre Engº Goulart e o CCO 
do Brás nas Linhas 12 e na 11 ou deverá ser construído um novo encaminhamento neste trecho?” 
 
RESPOSTA 11:  
As informações relativas aos serviços a serem realizados serão disponibilizadas quando 
da publicação do edital. 
 
 
PERGUNTA 12:  
NOME: AUREO ALESANDRI NETO   EMPRESA:.SIEMENS LTDA. 
TEL: (11) 97225-5897     E-MAIL:  áureo.neto@siemens.com 
 
“O pacote de telecomunicações (TERRA-TREM, STD, CCTV, SONORIZAÇÃO E 
CRONOMETRIA) será adquirido inteiro ou separado? 
 
Será adquirido junto com o pacote de sinalização?” 
 
RESPOSTA 12:  
 
O sistema de telecomunicação mencionado nessa Audiência Publica compreende somente o 
STO.  
Os Editais para o Sistemas de Sinalização e Telecomunicações serão publicados separadamente, 
ou seja, em licitações distintas. 
  



 
 
PERGUNTA 13:  
NOME: AUREO ALESANDRI NETO   EMPRESA:.SIEMENS LTDA. 
TEL: (11) 97225-5897     E-MAIL:  áureo.neto@siemens.com 
 
“Qual será o Fluxo de pagamento? 
 
Quando sairá o edital e cronograma da obra? 
 
Quando será a data efetiva da contratação?” 
 
 
RESPOSTA 13:  
 
As informações relativas à forma de pagamento serão disponibilizadas quando da 
publicação do edital. 
O Edital será publicado a partir de janeiro/2016 e o cronograma estará contido no mesmo. 
A efetivação da contratação dependerá do processamento da licitação, considerando, 
inclusive, as intervenções dos participantes nas diversas fases da mesma 
(questionamentos, impugnações, recursos administrativos, etc.). 
 
 
PERGUNTA 14:  
NOME: GILSON I. MENDONÇA   EMPRESA:.ALCATEL LUCENT BRASIL. 
TEL: (11) 98197-8537    E-MAIL:  gilson.mendonça@alcatel.lucent.com 
 
“ Considerando a solução do Projeto Básico apresentado na Audiência e o eventual aumento da 
volumetria na Rede Futura, e visando a preservação do erário público, entendemos que a solução 
IP/MPLS será um requisito fundamental ao projeto, tendo em vista sua capacidade de prover alta 
segurança, flexibilidade, baixa deficiência, redução de custos de OPEX e CAPEX e altos recursos 
de gerenciamento. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 14:  
 
As informações relativas aos serviços a serem realizados serão disponibilizadas quando 
da publicação do edital. 
 
PERGUNTA 15:  
NOME: HENRIQUE KEITY  EMPRESA: AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA. 
TEL: (11) 3104-8622   E-MAIL:  henrique.bicalho@agiresistemas.com.br 
 
“ Sobre o sistema SMV: a obra civil está contemplando escopo para confeccionar/posicionar as 
bases para os postes das câmeras no elevado ou será escopo da implantação do SMV? 
 
RESPOSTA 15:  
 
O SMV não faz parte dessa Audiência Pública 
 
PERGUNTA 16:  
NOME: HENRIQUE KEITY  EMPRESA: AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA. 
TEL: (11) 3104-8622   E-MAIL:  henrique.bicalho@agiresistemas.com.br 
 
“quantos quilômetros de rede de dutos novos deverão ser considerados para o lançamento dos 
cabos do sistema de sinalização e telecom até o Brás? 
  



 
 
RESPOSTA 16:  
 
As informações relativas aos serviços a serem realizados serão disponibilizadas quando 
da publicação do edital. 
 
 
PERGUNTA 17:  
NOME: FELIPE AZEVEDO   EMPRESA: ART 
TEL: (21) 98018-2524   E-MAIL:  felipe.azevedo@alza-rt.com 
 
“ Em relação ao SCC, na ocasião da valoração, foi solicitado um prazo de garantia de 10 anos. 
Entendemos que é um prazo excessivo e sugerimos uma redução para 2 anos afim de estar em 
linha com o praticado na indústria (dois anos)” 
 
 
RESPOSTA 17:  
 
As informações relativas aos serviços a serem realizados serão disponibilizadas quando 
da publicação do edital. 
 
PERGUNTA 18:  
NOME: FELIPE AZEVEDO   EMPRESA: ART 
TEL: (21) 98018-2524   E-MAIL:  felipe.azevedo@alta-rt.com 
 
“ Em relação ao SCC, na ocasião da valoração, o documento técnico fazia referência à exigência 
de disponibilidade do código fonte do software. Entendemos que é uma exigência que fere a 
propriedade intelectual dos fabricantes. Sugerimos que seja aceito a modalidade escrow do 
código fonte e gostaríamos de saber o posicionamento da CPTM neste tema.” 
 
RESPOSTA 18:  
As informações relativas aos serviços a serem realizados serão disponibilizadas quando 
da publicação do edital. 
 
PERGUNTA 19:  
NOME: LEONARDO SAES  EMPRESA: TELEMONT INTEGRAÇÃO E TECNOLOGIA 
TEL: (11) 2348-4471   E-MAIL:  leonardo.saes@telemont.com.br 
“ Por existir capital estrangeiro da empresa francesa AFD (Agência Francesa de Desenvolvimento) 
haverá alguma obrigatoriedade para que no consórcio exista alguma empresa francesa?.” 
 
RESPOSTA 19:  
Não 
 
 
PERGUNTA 20:  
NOME: RODRIGO CALACHE EMPRESA: ERICSSON 
TEL: (11) 98338-9176  E-MAIL:  rodrigo.calache@ericsson.com 
“ Qual a data prevista para publicação do edital?” 
 
RESPOSTA 20:  
Os Editais serão publicados a partir do mês de janeiro de 2016. 


