
 
 

 
CONSULTA PÚBLICA – OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO  

 
PROCEDIMENTO PARA APOIO A AÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE ACESSO E DE 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA ESTAÇÃO SÃO JOAQUIM MEDIANTE CREDENCIAMENTO – 
RECEMPE e REGULAMENTO GERAL 
 
A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, com base nos Regulamentos de 
Procedimentos Relativos à obtenção de Receita Não Tarifária e de Exploração de Áreas de 
Propriedade do Metrô destinadas à Realização de Ações Promocionais, Comerciais e de 
Serviços Mediante Credenciamento — RECEMPE, informa que está disponibilizando espaços 
para ativação de ações promocionais, sem venda, em áreas pré-determinadas nas estações do 
Metrô, de acordo com a disponibilidade e conforme condições especificadas abaixo em razão 
da obtenção de apoio para impermeabilização de uma área de 200m² na estação São Joaquim, 
sem custo adicional para a Companhia do Metrô. 
 
As empresas interessadas deverão ter credenciamento vigente no Metrô, conforme previsto 
nos regulamentos (www.metro.sp.gov.br/metro/negocios/regulamentos).   
 
I – DA CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO - CAU 
A autorização para a exibição das ações promocionais se dará por meio de emissão de Carta de 
Autorização de Uso – CAU, outorgada a título precário, sendo que eventual prorrogação ficará 
condicionada a critério de conveniência e oportunidade da Companhia do Metrô, respeitado o 
disposto nos artigos 8º e 10º do RECEMPE  e o disposto nos artigos 4º, 7º e 8º do Regulamento 
Geral, publicados no DOE e disponíveis no site da Companhia do Metrô: 
www.metro.sp.gov.br/metro/negócios/regulamentos. 
 
A CAU poderá ser cassada a qualquer tempo, de acordo com critérios de conveniência e em 
razão de qualquer outro motivo previsto nos regulamentos RECEMPE e no Regulamento Geral. 
 
II – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
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 inscritas no CADIN Estadual; 
1.5 – Empresas com credenciamento suspenso, em razão do cometimento de infração ao 
RECEMPE ou ao Regulamento Geral. 
 
 
 
 
 
 



 
 
III – DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
A participação do credenciado se dará por meio do apoio com o fornecimento dos seguintes 
materiais, conforme descrito abaixo:  
 
Ambientes: Laje Acesso a estação e áreas administrativas. 
 
Área: 200m² 
 
Descrição: Impermeabilização em poliuretano fléxivel  
 
Impermeabilização com sistema em poliuretano, aplicado a frio, com rolo, sendo o sistema 
flexível, resistente a raios UV e tráfego de pessoas, dispensando proteção mecânica. Sistema 
resistente ao tracionamento nos dois sentidos e resistente ao contato com materiais 
cimentícios.  

 
Verniz à base de copolímero acrílico puro, não estirenado, disperso em água, para a proteção 
de estruturas de concreto e alvenarias sujeitas a atmosferas urbanas, fornecendo excelente 
resistência à radiação ultravioleta e a intempéries. Pode ser empregado como acabamento ou 
como imprimação para o selamento de superfícies que receberão pinturas ou vernizes de 
acabamento. 
 
E tela de poliéster revestida de PVC para ser utilizada como complemento da 
impermeabilização. 

 
Parágrafo único: Antes da emissão da CAU, o credenciado deverá ser apresentar a descrição 
dos produtos para a realização dos serviços de Impermeabilização em poliuretano flexível para 
200m² de Laje de Acesso e Áreas Administrativas na Estação São Joaquim.  
 
A relação deve conter o mínimo de: 25 litros de Camada de Preparação, 625 litros de 
membrana, 25 Kg de camada de acabamento e 200m² de tela estruturante.  
 
A validação e aprovação dos produtos serão feita pelas áreas técnicas da Companhia do 
Metrô. Após a aprovação dos produtos, será autorizada a emissão da CAU. Caso os produtos 
apresentados não atendam as exigências da companhia do Metrô, poderá ser apresentada 
uma nova relação de acordo com as normas técnicas. Caso não seja aprovada, não poderá ser 
emitida a CAU. 
 
As premissas utilizadas como parâmetro à presente consulta têm caráter preliminar.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
IV – DOS ESPAÇOS DÍSPONÍVEIS E CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DA CAU: 
 
O credenciado deverá escolher a ação que pretende realizar e de acordo com os itens 
disponíveis e apresentados no Regulamento destinado à Realização de Ações Promocionais, 
Comerciais e de Serviços – RECEMPE, dentre elas: Estandes Promocionais, Vitrines, Mock-Up, 
Máquinas Dispensadoras de Produtos, Máquinas Dispensadoras de Produtos e Serviços, 
Máquinas de Autoatendimento, além de poder ser realizados Eventos, Performance e 
Sampling (distribuição de amostras grátis), em estações e/ou terminais urbanos. Não serão 
aceitas propostas que envolvam comercialização de produtos e/ou serviços.  
 
O valor da ação selecionada deve ser correspondente ao valor dos produtos apresentados no 
item III desta consulta pública, com valor estimado em R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos 
reais). Podem ser selecionadas mais de uma ação promocional desde que o valor não 
ultrapasse o limite da proposta. 
 
A data para a realização das atividades promocionais deve ser entre 1º de setembro e 31 de 
dezembro de 2017. 
 
As estações e/ou terminais serão definidos em acordo com o interesse do credenciado e a 
disponibilidade do espaço.  
 
A CAU será formalizada pelo prazo de 30 dias ininterruptos, com início a partir de 01/09/2017 
e encerramento até o dia 31/12/17, podendo as ações ser executadas simultaneamente. 
 
O direito de utilização das ações promocionais é intransferível, sendo expressamente vedado 
ao credenciado que obtiver a CAU ceder, transferir, emprestar, vender, no todo ou em parte 
dos espaços a serem ocupados. 
 
A produção e a instalação das peças de promoção são de responsabilidade do Credenciado. 
 
Todas as opções acima mencionadas estarão sujeitas a disponibilidade para o período 
pretendido.   
 
 
V – DA SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DA CAU: 
 
A solicitação para obtenção da Carta Autorização de Uso - CAU deverá ser enviada à 
Companhia do Metrô, a partir do dia e horário especificados no item V, exclusivamente por 
meio eletrônico, para o endereço atendimentocomercial@metrosp.com.br em documento 
digitalizado, devidamente assinada pelo representante legal ou procurador habilitado para 
esse fim, contendo obrigatoriamente as seguintes informações ou documentos digitalizados: 
 
a)  no campo “assunto” do e-mail: MATERIAL DE APOIO ESTAÇÃO SÃO JOAQUIM; 
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b) credenciamento vigente durante todo o período da Carta de Autorização de Uso 
(informar o número do credenciamento e sua vigência ou juntar cópia digitalizada); 
 
c)  nome e cargo do representante legal ou procurador devidamente habilitado para esse 
fim, que assinará a Carta de Autorização de Uso; 
 
As Solicitações de Autorização de Uso enviadas em desacordo com o item IV serão 
desconsideradas. Nesse caso, será atendido o próximo credenciado registrado pela ordem de 
recebimento dos e-mails no sistema de correio eletrônico do Metrô. 
 
VI – DO PROCEDIMENTO PARA ENCAMINHAMENTO E RECEBIMENTO DAS SOLICITAÇÕES 
PARA OBTENÇÃO DAS CAU`S 
 
As Solicitações de Autorização de Uso objeto da presente publicação deverão ser 
encaminhadas exclusivamente na forma prevista no item IV, a partir das 9h00 dia 23 de 
agosto de 2017, e serão recebidas enquanto houver disponibilidade. 
  
As solicitações recebidas antes das 9h00 dia 23 de agosto de 2017 serão desconsideradas. 
 
O atendimento às empresas credenciadas far-se-á obedecendo à ordem de recebimento dos e-
mails contendo as Solicitações de Autorização de Uso e demais documentos relacionados no 
item III e IV supra, levando-se em conta a data e o horário de recebimento dos e-mails, 
registradas no sistema de correio eletrônico do Metrô. 
 
Parágrafo único: os materiais previstos no item III devem ser entregues até 25 de agosto de 
2017.  
 
VI – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
O credenciado selecionado para obter a CAU deverá informar ao Metrô, no prazo de até 5 dias 
contados da publicação acima citada, qual ou quais serão as ações pretendidas, incluindo as 
datas, respeitadas as diretrizes técnicas da Companhia.  
 
A Carta de Autorização de Uso – CAU será emitida por meio de termo próprio, em consonância 
com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e de 
acordo as regras dos Regulamentos RECEMPE e do Regulamento Geral.  
 
Para outras informações, envie mensagem para e-mail para o endereço 
atendimentocomercial@metrosp.com.br 
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