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OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 
 

PROCEDIMENTO PARA SELEÇÃO DE EMPRESAS PARA A OPERAÇÃO DE PONTOS COMERCIAIS 
EM ESTAÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 

 
A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, com base no Regulamento de Licitações, 
Contratos e Demais Ajustes e no Regulamento para Exploração de Áreas de Propriedade da 
Companhia do Metrô Destinadas à Realização de Ações Promocionais, Comerciais e de Serviços 
Mediante Credenciamento – RECEMPE – informa sobre a Oportunidade de Negócios para 
interessados na operação de Projeto Especial para as vendas motivadas pela comemoração do 
Dia dos Namorados.  

Estações:  

• Paraíso 
• Ana Rosa 
• Brigadeiro 
• Vila Prudente 
• Santana 
• Sé 
• Santa Cecilia 
• República 
• Barra Funda 

 

Diretrizes e escopo comercial para os interessados na operação: 

Objetivo: Projeto Especial para venda de produtos vinculados à comemoração do Dia dos 
Namorados, os pontos para a ação serão identificados conforme a disponibilidade na estação 
escolhida.  

Período de exploração comercial: de 1º a 15 de junho de 2019. 

Produtos: flores; presentes em geral, tais como: porta-retratos, enfeites, almofadas, mas não se 
limitando a acessórios de moda, calçados, maquiagem; chocolates; kits embalados com mais de 
um tipo de produto/presente; produtos não listados anteriormente a serem submetidos para a 
aprovação da Companhia do Metrô.    

Não será permitida a venda de produtos já comercializados nas mesmas estações. 

Valor:  será cobrado o valor referente Projetos Especiais por 02 semanas, preservadas as demais 
regras de precificação que fazem parte do Regulamento RECEMPE.  
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Condições gerais 

I - A implantação se dará nos moldes pré-definidos nesta publicação, podendo ser revista a 
qualquer tempo conforme avaliação de sua viabilidade por parte da GNP;  

II - Para a formalização será emitida uma Carta de Autorização de Uso – CAU, instrumento com 
regramento previsto no regulamento RECEMPE;  

III – A Autorizada ficará responsável pelos custos diretos e indiretos referentes ao objeto da 
presente autorização, a partir da assinatura e vigência da CAU, com destaque para as obrigações 
trabalhistas e fiscais; 

IV – Caso dê causa à interrupção do prazo da CAU antes de seu término, ao Autorizada não será 
ressarcida pelo investimento que fez em produtos; 

V - A autorizada deverá devolver as áreas nas mesmas condições recebidas; 

VI - Será vedada a participação de empresas credenciadas quando: 

1.1 - Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

1.2 - Impedidas de licitar e contratar com a Administração Estadual de São Paulo; 

1.3 - Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 

1.4 – Empresas em débito com a Companhia do Metrô; 

VII – As empresas interessadas deverão ter credenciamento vigente através da CAUFESP 
conforme Regulamento RECEMPE, devem operar no ramo de atividade proposto, com todas as 
licenças e autorizações pertinentes. Salientando que conforme artigo 38, não será autorizada a 
cessão, transferência ou empréstimo da área; 

VIII – Interessados devem encaminhar e-mail a partir das 9h00 do dia 22 de maio de 2019 para 
o endereço de e-mail:  atendimentocomercial@metrosp.com.br manifestando interesse pela 
implantação, como proposto, CNPJ da empresa e comprovação de experiência anterior em ramo 
similar. O critério de seleção será por ordem de recebimento das propostas, analisada a 
documentação solicitada; 

IX - A Carta de Autorização de Uso - CAU será outorgada a título precário, sendo que eventual 
prorrogação ficará condicionada a critério de conveniência e oportunidade da Companhia do 
Metrô, respeitado o disposto nos Regulamentos de Receitas Não Tarifárias; 

X - A CAU poderá ser cassada a qualquer tempo, de acordo com critérios de conveniência e 
oportunidade que melhor atendam à estratégia comercial do Metrô, ou em razão de qualquer 
outro motivo previsto no RECEMPE. 

mailto:atendimentocomercial@metrosp.com.br

