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2ª CONSULTA PÚBLICA 

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO NA ESTAÇÃO BRÁS DO METRO E CPTM 

 

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ e a Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos – CPTM, em projeto conjunto, disponibilizarão, em breve, nova oportunidade de 

negócio para exploração comercial de lojas e espaços localizados na Estação Brás; 

 

Considerando o interesse de obter novos subsídios, colaborações e sugestões adicionais sobre o 

projeto “Master Concessão Comercial Brás”; 

 

Considerando que o Modelo de Negócio abaixo está sob análise desses órgãos; 

 

O Metrô e a CPTM disponibilizam a presente consulta com o objetivo de verificar a aderência ao 

seu mercado alvo e consequente interesse de participação na licitação futura.  

  

OBJETO: CONCESSÃO DE USO DE ÁREA COMERCIAL DA ESTAÇÃO BRÁS, IDENTIFICADA COMO MASTER 

CONCESSÃO COMERCIAL BRÁS, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE LOJAS E ESPAÇOS, MEDIANTE 

REMUNERAÇÃO À COMPANHIA DO METRÔ E CPTM, COM ENCARGOS DE PLANEJAMENTO, REFORMA, 

IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO, INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSERVAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA DA ÁREA. 

 

Condições Gerais (Valores totais: Metrô + CPTM) 
 

1. Prazo: 10 anos (renovável por até 10 anos);  

2. ABL (área bruta locável) existente: 988,38 m² e pré-aprovada: 2.095,81 m²; 

3. Considerar encargo de construção de Área de Apoio a lojistas, área operacional da CPTM 

e aumento de ABL conforme referência de estudo preliminar a ser disponibilizada em 

Edital (aproximadamente 350,00 m², mais aumento de 1.107,43 m² de ABL), além da 

reforma, adequação e instalação de toda infraestrutura necessária para a operação do 

negócio; 

4. O investimento mínimo está estimado em R$ 1.950.000,00 (um milhão novecentos e 

cinquenta mil reais); 

5. Remuneração Inicial a ser paga após assinatura do contrato correspondente a 3 

Remunerações Mensais, sendo 50% após 30 dias da assinatura do contrato e 50% 

restantes após 60 dias da assinatura; 

6. Remuneração Mínima Prevista: 

a. 60% sobre Faturamento Bruto do Negócio; 

b. Ou Remuneração Mínima Mensal, o que for maior: R$ 652.000,00 (seiscentos e 

cinquenta e dois mil reais); 
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c. Será selecionada a proposta da empresa que for julgada habilitada e que apresentar 

os maiores valores de remuneração mensal à Companhia do Metrô e à CPTM, 

partindo-se do mínimo estabelecido acima. 

 

Caso haja interesse no Modelo de Negócio descrito acima, solicitamos a gentileza de 

manifestação sobre o projeto, contemplando comentários dos parâmetros e condições 

estabelecidos e eventuais subsídios para aprimoramento do escopo até dia 04.07.2018. 

 

As contribuições e a solicitação de informações deverão ser encaminhadas para 

novosnegocios@metrosp.com.br e para comercio@cptm.sp.gov.br. 

 

A presente consulta não cria qualquer obrigação à Companhia do Metropolitano de São Paulo – 

Metrô ou a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, bem como não cria qualquer 

expectativa de direitos a eventuais interessados, tratando-se de elemento de estudos para 

futuro procedimento licitatório a ser instaurado. 

 

As Companhias reservam-se o direito de alterar, excluir, adicionar outras condições, regras, 

critérios no procedimento licitatório que será instaurado em momento oportuno, respeitados os 

critérios de conveniência e oportunidade das Companhias. 

  

Estamos à disposição para esclarecimentos complementares.  

 
Atenciosamente, 
Equipe Novos Negócios 
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