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MÍDIA NOS MONITORES DOS TRENS – CONSULTA PÚBLICA 
 
 

QUADRO RESUMO 
  

 
Observação: não estimado o custo da instalação dos 852 painéis digitais informativos, 
adicionais, bem como a tecnologia de internet gratuita nos trens, que deverão ser 
demonstradas de forma destacada na proposta, em razão das diversas tecnologias possíveis.  
 
Os 6816 monitores existentes estão distribuídos conforme abaixo: 
  
Linha 1 – 2784 monitores instalados em 58 trens 
Linha 2 – 1296 monitores instalados em 27 trens 
Linha 3 – 2736 monitores instalados em 57 trens 
Total – 6816 monitores instalados em 142 trens 
 
O sistema é composto por uma rede de fibra ótica, instalada ao longo de aproximadamente 70 
Km de vias as quais estão conectadas equipamentos de rádio frequência e passivos de rede 
que são utilizados para transmissão Wireless dos conteúdos multimídia para os trens. 
 
A proposta deve prever: 

 a substituição de 5.232 monitores, todos para o tamanho 18,5”, em LED, com 
gabinetes anti vandalismo 

 a substituição de 142 rádios dos trens 

 o provimento das 52 estações com rádio específico para comunicação com e entre os 
trens 

 a instalação de fibra ótica entre as estações Alto do Ipiranga – Vila Prudente da Linha 2 
– Verde  

Itens Proposta

Prazo 120 meses

Trens 142

Monitores 6.816

Tipo 18,5 polegadas LED

Conexão entre plataforma e trens Sistema Digital

Investimento aproximado R$ 9.000.000,00

Remuneração Mínima (base mai/16) R$ 800.000,00

Remuneração Percentual 45%

% Campanha Institucional 30%
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 tecnologia compatível com o sistema operacional dos trens para prover acesso à 
internet, gratuitamente, para os usuários nos trens das linhas 1, 2 e 3. (A proposta 
deve prever ciclos de implantação de até 1 ano para as 3 linhas, considerando 
aprovação de projetos, testes e implantação) 

 instalação de 852 painéis digitais de até 0,50m2 nos trens para informações do mapa 
da rede, próximas estações de desembarque, informações sobre integração de linhas e 
publicidade, respeitando o peso: 50% conteúdo de informação operacional do sistema 
e 50% publicidade. A implantação dos painéis deve ocorrer em até 1 ano da assinatura 
do contrato. 
  

Salienta-se que não haverá necessidade de substituição de 1584 monitores nos 33 novos trens, 
uma vez que, foram instalados recentemente, já no tamanho de 18,5’. 
  
A base de cálculo é o faturamento bruto, a remuneração do Metrô será resultante da aplicação 
de um percentual sobre o faturamento bruto mensal  decorrente da exploração comercial dos 
monitores ou a Remuneração Mínima Mensal. 
 
Entende-se por faturamento bruto mensal o somatório de todos valores relativos aos 
contratos de veiculação firmados com terceiros, descontados da comissão de agência, quando 
for concedida, correspondente a até 20%.    
 
Da grade de programação a companhia do Metrô deve ter a sua disposição, para uso de 
mensagens operacionais e institucionais de seu interesse (incluindo campanhas institucionais 
de terceiros que queira apoiar, sem cunho comercial), 30% do tempo, enquanto a 
Concessionária terá 70% do tempo para campanhas comerciais e conteúdo informativo de 
interesse dos usuários. 
 
A empresa será responsável por uma central de operações e controle, bem como pela 
manutenção de todos os equipamentos, visando a plena execução do escopo do futuro 
contrato, escopo dessa consulta pública.  
 


