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OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 

 

PROCEDIMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE ÁREAS COMERCIAIS EM ESTAÇÕES DO METRÔ 

 

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô informa sobre a oportunidade para a implantação 

de pontos comerciais nas linhas 1 (Azul), 2 (Verde) e 3 (Vermelha), conforme previsto no “Regulamento 

para Exploração de Áreas Destinadas à Realização de Ações Promocionais, Comerciais e de Serviços 

Mediante Credenciamento - RECEMPE” e no “Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da 

Companhia do Metrô”.  

1) Estações 
 
• Grupo Especial  
Estações: Ana Rosa, Corinthians-Itaquera, Palmeiras-Barra Funda, Paraíso, República, Santa Cruz e 
Tamanduateí. 
 

• Grupo A 
Fluxo diário de passageiros acima de 100 mil usuários/dia útil 
Estações: Anhangabaú, Artur Alvim, Carrão, Santana e Tucuruvi.  
 

• Grupo B 
Fluxo diário de passageiros entre 50 mil a 100 mil usuários/dia útil 
Estações: Belém, Bresser-Mooca, Conceição, Marechal Deodoro, Sacomã, Santa Cecília, Vila Madalena e 
Vila Mariana. 
 

• Grupo C 
Fluxo diário de passageiros entre 25 mil a 50 mil usuários/dia útil 
Estações: Tiradentes. 
 
 

2) Espaços comerciais 
 
2.1 Os espaços comerciais disponíveis estão informados no Quadro I. 

2.2 Não serão aceitas propostas para espaços diferentes dos informados. 

2.3 Não será permitida a troca de espaços, mesmo que haja disponibilidade. 

2.3.1 A alteração de espaço só será possível em caso de necessidade Operacional por parte da Companhia 

do Metrô. 

2.4 A metragem quadrada dos espaços comerciais é aproximada, podendo sofrer adequações para mais 

ou menos, em decorrência de alguma interferência que venha a ser detectada no local ou em razão de 

alguma necessidade operacional por parte da Companhia. 
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2.5 A altura do empreendimento a ser instalado será definida em conjunto com a Companhia do Metrô, 

levando em consideração as necessidades Operacionais e de Segurança da estação. Em alguns casos o 

empreendimento só será viável mediante a implantação de estruturas leves e de baixa altura.  

2.6 A infraestrutura de energia para a viabilização do negócio será definida após avaliação técnica da 

Companhia do Metrô, que irá analisar o mix proposto em relação a energia disponível. 

3) Procedimento 
 
3.1 Os interessados em participar desta oportunidade de negócios devem estar cadastrados da Bolsa 

Eletrônica de Compras – BEC (www.bec.sp.gov.br). O procedimento completo pode ser encontrado no 

Capítulo II do Regulamento RECEMPE (http://www.metro.sp.gov.br/metro/negocios/pdf/recempe.pdf). 

3.2 Para a apresentação das propostas deverá ser seguido rigorosamente o cronograma informado no 

item 7.3.  

3.3 Não serão consideradas as mensagens recebidas fora dos prazos estabelecidos. 

 
4) Apresentação das propostas 
 
4.1 Respeitando os prazos indicados, os interessados devem encaminhar mensagem eletrônica (e-mail: 

atendimentocomercial@metrosp.com.br), especificamente para cada ponto de interesse, indicando no 

campo do “assunto”: 

• A estação pretendida e a identificação do ponto comercial. 
 

No corpo da mensagem eletrônica (e-mail) deve ser informado: 

• Razão Social 

• CNPJ 

• Mix detalhado dos produtos a serem comercializados 

• Tipo de estrutura do negócio: se loja fechada, informar a altura mínima pretendida, ou se irá 
trabalhar com estrutura leve, baixa, com 1,2 m de altura.   

 

4.2. Não serão consideradas propostas cujo semento comercial esteja em desacordo com o informado 

neste procedimento de seleção, bem como nos casos em que não haja compatibilidade entre atividade 

proposta e o objeto da empresa.  

 

5) Seleção das Propostas 
 

5.1 A Companhia do Metrô irá considerar válidas as propostas que tiverem cumprido todas as exigências 

estabelecidas nesta publicação.  

 

5.2 Os critérios para avaliação e seleção das propostas válidas recebidas serão os seguintes:   

 

• A inexistência da atividade comercial proposta na estação;  
 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.metro.sp.gov.br/metro/negocios/pdf/recempe.pdf
mailto:atendimentocomercial@metrosp.com.br
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• Se a estrutura do negócio a ser implantado não trará interferência para a comunicação visual da 
estação e/ou para o fluxo dos usuários; 

 

• Se a infraestrutura disponível no espaço é viável para o bom funcionamento do negócio. 
 

5.3 Caso duas ou mais propostas sejam consideradas adequadas, a seleção se dará por meio de sorteio 

em sessão aberta e informada com pelo menos dez dias corridos de antecedência.  

 

5.4 O resultado da apuração do sorteio (quando houver), será divulgado, de acordo com cada lote, no site 

da Companhia do Metrô.  

 

5.5.O fato da empresa ser sorteada não implica na efetivação do negócio, mas na oportunidade de 

detalhamento do estudo da viabilidade do mesmo. 

 

5.6 O atendimento será feito até que se esgotem as propostas e/ou as ofertas dos espaços comerciais.  

 

6) Autorização de Uso 
 
6.1. A autorização se dará por meio de Carta de Autorização de Uso – CAU, conforme regras do 
Regulamento RECEMPE. 
 
6.2 A atividade comercial deverá ser adequada ao espaço ofertado, levando em consideração que a 

mesma não deverá causar prejuízos ao fluxo de usuários, bem como interferir na comunicação visual da 

estação. 

6.3  A Companhia do Metrô irá avaliar os projetos apresentados e somente serão aprovados e 
autorizados aqueles que estiverem em perfeita conformidade com as exigências descritas no Regulamento 
RECEMPE. 
 
6.4 Para comercialização de produtos alimentícios devem ser seguidas as exigências da Coordenadoria 
de Vigilância em Saúde (Covisa), incluindo a documentação que ateste regularidade, antes do início de 
vigência da CAU. 
 
6.5 Durante o horário de funcionamento o credenciado é responsável pela limpeza, manutenção da lixeira 
no espaço e destinação correta do resíduo. 
 
6.6 A infraestrutura necessária para o funcionamento dos pontos comerciais será de responsabilidade dos 
autorizados, obedecidas as normas da Companhia do Metrô. 
 
6.7 Deverá fazer parte do projeto uma solução para a proteção do piso e demarcação do espaço, sujeito à 
aprovação da Companhia do Metrô. 
 
6.8 O valor da remuneração terá por base a metragem quadrada multiplicada pelo valor da categoria 
informada no Quadro I e tabela do Regulamento RECEMPE. 
 
6.9 A implantação se dará nos moldes pré-definidos nesta publicação, podendo ser revisto a qualquer 
tempo conforme conveniência e oportunidade da Companhia do Metrô. 
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7) Condições gerais 
 

7.1 As empresas interessadas deverão ter credenciamento vigente no Metrô, conforme Regulamento 

RECEMPE. 

 

7.2 Para evitar impasses posteriores e/ou erros de avaliação recomendamos que os interessados visitem 

os pontos antes da apresentação das propostas.  

 

7.3 As mensagens eletrônicas (e-mails) com a manifestação de interesse devem ser encaminhadas para o 

endereço: atendimentocomercial@metrosp.com.br  de acordo com o cronograma abaixo:  

 

Espaços comerciais Linha 1: a partir das 9h até às 17h do dia 15 de julho de 2019. 

Espaços comerciais Linha 2: a partir das 9h até às 17h do dia 05 de agosto de 2019. 

Espaços comerciais Linha 3: a partir das 9h até às 17h do dia 26 de agosto de 2019. 

 

O cronograma de datas informado nesta publicação, poderá sofrer alterações conforme conveniência e 

disponibilidade da Companhia do Metro.  

 

7.4 A Carta de Autorização de Uso – CAU só poderá ser emitida após vistoria a ser feita pela equipe da 

Companhia do Metrô para verificação do cumprimento de todas as exigências de implantação e de 

documentação.  

 

7.5 Após aprovação do projeto, da implantação e da documentação, 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 no artigo 6º do RECEMPE. 

 

7.6 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. 

  

7.7 A Autorizada ficará responsável pelos custos diretos e indiretos referentes ao objeto da presente 

autorização, a partir da confirmação do espaço, assinatura e vigência da CAU. 

 

7.8 Será vedada a participação de empresas credenciadas quando: 

 

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

b) Impedidas de licitar e contratar com a Administração Estadual de São Paulo; 

c)  Enquadradas nas disposições do art. 38º da Lei Federal nº 13.303/16; 

 

7.9 Para outras informações, envie mensagem para o e-mail: atendimentocomercial@metrosp.com.br 

 

7.10 A Gerência de Negócios disponibilizará no site da Companhia do Metrô informações sobre os 

autorizados para cada um dos espaços comerciais ofertados.  

 

mailto:atendimentocomercial@metrosp.com.br
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7.11 Esta publicação poderá ser cancelada, suspensa ou adiada a qualquer tempo, conforme conveniência 

da Companhia do Metrô, sem que seja devida qualquer indenização pela Companhia do Metrô aos 

possíveis interessados.   

 


