
  
 
 

PERGUNTA 01 
NOME: SERGIO LOMBARDI 
EMPRESA: SIEMENS 
TEL.: (11) 8586-5472 
E MAIL: sergio.lombardi@siemens.com 
Qual o cronograma de fabricação e entrega do 1º trem? 
 
RESPOSTA: 
O cronograma de fabricação será disponibilizado quando da publicação do edital. 
 
 
PERGUNTA 02 
NOME: SERGIO LOMBARDI 
EMPRESA: SIEMENS 
TEL.: (11) 8586-5472 
E MAIL: sergio.lombardi@siemens.com 
Considerando que haverá engate automático entre os carros motores, existirá também 
gangway entre esses? 
 
RESPOSTA: 
Sim. 
 
 
PERGUNTA 03 
NOME: CAIO LUCHESI 
EMPRESA: SIEMENS 
TEL.: (11) 3833-4355 
E MAIL: caio.luchesi@siemens.com 
A taxa de renovação de ar de 8 m3/passageiro.h considera ocupação de 6 
passageiros/m2 e todos os assentos ocupados? 
 
RESPOSTA: 
Não, a consideração é de 8 passageiros/m2. 
 
 
PERGUNTA 04 
NOME: CAIO LUCHESI 
EMPRESA: SIEMENS 
TEL.: (11) 3833-4355 
E MAIL: caio.luchesi@siemens.com 
Os trens devem possuir sistema de ATC/CBTC já instalados (de fornecimento) ou 
apenas preparados para recebê-los? 
 
RESPOSTA: 
Conforme explanado na Audiência Pública os trens deverão ser equipados com sistema 
duplo ATC / CBTC. 
  



  
 
 
PERGUNTA 05 
NOME: CAIO LUCHESI 
EMPRESA: SIEMENS 
TEL.: (11) 3833-4355 
E MAIL: caio.luchesi@siemens.com 
Qual o cronograma previsto para o processo licitatório? 
 
RESPOSTA: 
Conforme informado na Audiência Pública a publicação do edital está prevista para 
ocorrer a partir de Dezembro de 2.011. 
 
 
PERGUNTA 06 
NOME: FUJITA 
EMPRESA: MITSUI 
TEL.: (11) 3371-9739 
E MAIL: yo.fujita@mitsui.com 
Haverá preferência doméstica? 
 
RESPOSTA: 
As informações relativas à participação na licitação serão disponibilizadas quando da 
publicação do edital. 
 
 
PERGUNTA 07 
NOME: FUJITA 
EMPRESA: MITSUI 
TEL.: (11) 3371-9739 
E MAIL: yo.fujita@mitsui.com 
O orçamento está garantido pelo PPA? 
 
RESPOSTA: 
Conforme informado na Audiência Pública os recursos orçamentários que custearão as 
despesas da concorrência estarão previstos no orçamento da STM. 
 
 
PERGUNTA 08 
NOME: FUJITA 
EMPRESA: MITSUI 
TEL.: (11) 3371-9739 
E MAIL: yo.fujita@mitsui.com 
Expectativa de lançamento do edital para o início ou final de dezembro? 
 
RESPOSTA: 
Conforme informado na Audiência Pública a publicação do edital está prevista para 
ocorrer a partir de Dezembro de 2.011 
 
  



  
 
 
PERGUNTA 09 
NOME: FUJITA 
EMPRESA: MITSUI 
TEL.: (11) 3371-9739 
E MAIL: yo.fujita@mitsui.com 
O pagamento será somente em moeda nacional? 
 
RESPOSTA: 
As informações para elaboração das propostas serão disponibilizadas quando da 
publicação do edital. 
 
 
PERGUNTA 10 
NOME: FUJITA 
EMPRESA: MITSUI 
TEL.: (11) 3371-9739 
E MAIL: yo.fujita@mitsui.com 
É permitida a participação de empresa estrangeira? 
 
RESPOSTA: 
As informações relativas à participação na licitação serão disponibilizadas quando da 
publicação do edital. 
 
 
PERGUNTA 11 
NOME: FUJITA 
EMPRESA: MITSUI 
TEL.: (11) 3371-9739 
E MAIL: yo.fujita@mitsui.com 
Prazo total para entrega dos 320 carros? 
 
RESPOSTA: 
 
As informações para realização dos serviços serão disponibilizadas quando da 
publicação do edital. 
 
 
PERGUNTA 12 
NOME: TIAGO MAREGA 
EMPRESA: MITSUBSHICORP 
TEL.: (11) 9638-3091 
E MAIL: tiago.marega@mitsubishi.com 
Será permitida a participação de Consórcios? Se permitida, será possível consorciar-se 
a empresa estrangeira com a nacional? 
 
RESPOSTA: 
As informações relativas à participação na licitação serão disponibilizadas quando da 
publicação do edital. 
  



  
 
PERGUNTA 13 
NOME: TIAGO MAREGA 
EMPRESA: MITSUBSHICORP 
TEL.: (11) 9638-3091 
E MAIL: tiago.marega@mitsubishi.com 
Qual o orçamento previsto para a compra dos trens e qual a fonte de recursos? 
 
RESPOSTA: 
As informações para elaboração das propostas serão disponibilizadas quando da 
publicação do edital. Conforme informado na Audiência Pública os recursos 
orçamentários que custearão as despesas da concorrência estarão previstos no 
orçamento da STM. 
 
 
PERGUNTA 14 
NOME: DENIS MAIA DE CASTRO 
EMPRESA: blog CPTM NOTÍCIAS 
TEL.: (11) 9514-7491 
E MAIL: cptmnoticias@gmail.com 
Os trens serão distribuídos em quais linhas da Companhia? 
 
RESPOSTA: 
Os trens poderão circular em todas as linhas da CPTM. 
 
 
PERGUNTA 15 
NOME: DENIS MAIA DE CASTRO 
EMPRESA: blog CPTM NOTÍCIAS 
TEL.: (11) 9514-7491 
E MAIL: cptmnoticias@gmail.com 
A assistência técnica e manutenção deverá ser realizada pelo fornecedor ou realizado 
pela Companhia baseado no manual de componentes do trem fornecido pelo 
fabricante? 
 
RESPOSTA: 
As informações relativas ao fornecimento serão disponibilizadas quando da publicação 
do edital. 
 
 
PERGUNTA 16 
NOME: DENIS MAIA DE CASTRO 
EMPRESA: blog CPTM NOTÍCIAS 
TEL.: (11) 9514-7491 
E MAIL: cptmnoticias@gmail.com 
Os trens poderão ser distribuídos em outras linhas de acordo com a necessidade 
operacional? 
 
RESPOSTA: 
Os trens poderão circular em todas as linhas da CPTM. 
 



  
 
PERGUNTA 17 
NOME: ÍTALO SILVA 
EMPRESA: Vida Sobre os Trilhos 
TEL.: (11) 9610-2084 
E MAIL: italofalaeouve@yahoo.com.br 
Quanto a materiais para a construção da máscara a companhia faz alguma exigência ou 
fica a escolha do fabricante/montador apresentar, conforme estudos técnicos ou que 
elabora costumeiramente em seus projetos? 
 
RESPOSTA: 
As informações relativas ao fornecimento serão disponibilizadas quando da publicação 
do edital. 
 
 
PERGUNTA 18 
NOME: ÍTALO SILVA 
EMPRESA: Vida Sobre os Trilhos 
TEL.: (11) 9610-2084 
E MAIL: italofalaeouve@yahoo.com.br 
Haverá especificações de uso (linhas, por exemplo) ou só irão compor a frota, operando 
conforme necessidade operacional da companhia? 
 
RESPOSTA: 
Os trens poderão circular em todas as linhas da CPTM. 
 
 
PERGUNTA 19 
NOME: ÍTALO SILVA 
EMPRESA: Vida Sobre os Trilhos 
TEL.: (11) 9610-2084 
E MAIL: italofalaeouve@yahoo.com.br 
Em caso de acidente, estará garantida para recuperação pelo fabricante, conforme haja 
constatação de que não haja falha humana e, se houver, conforme o caso, por quanto 
tempo o fabricante assegurará o trem? 
 
RESPOSTA: 
As informações relativas ao fornecimento serão disponibilizadas quando da publicação 
do edital. 
 
PERGUNTA 20 
NOME: FERNANDO BATISTA 
EMPRESA: ------------------- 
TEL.: (11) 3965-1191 
E MAIL: -------------------------- 
Onde estes trens vão operar? Vai ser divido por linhas? Quando vai ser entregue a 
população? 
 
RESPOSTA: 
Os trens poderão circular em todas as linhas da CPTM. As informações relativas ao 
fornecimento serão disponibilizadas quando da publicação do edital. 


