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CONSULTA PÚBLICA 
 
 
OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO: Sede administrativa unificada para a Cia do Metropolitano 
de São Paulo. 
 
A Cia do Metropolitano de São Paulo, por meio de sua Gerência de Negócios, no uso de 
suas atribuições; 
Considerando, para efeito desta publicação, os objetivos estratégicos da Companhia quanto a: 
Transformação Organizacional; Reestruturação de Custos; Gerenciamento e governança da 
expansão da rede e Estratégia de Comunicação Integrada;  
Considerando que a referida Gerência visa estruturar um processo licitatório para viabilizar 
uma sede administrativa unificada para a Companhia do Metropolitano de São Paulo, podendo 
utilizar como pagamento bens patrimoniais imobiliários previamente selecionados; 
Considerando que atualmente as áreas administrativas da Companhia estão divididas em 4 
endereços:   

         Edifício Metrô I – Rua Augusta, 1626 

         Edifício Conde de Prates – Rua Líbero Badaró, 293 

         Edifício Cidade II – Rua Boa Vista, 175 

         Edifício Georges Loeb – Rua da Quitanda, 113 

Considerando que o modelo pretendido para êxito deste empreendimento consiste na 
utilização de ativos imobiliários (terrenos) de propriedade da Cia do Metrô que integrarão o 
plano de viabilidade do negócio;  
Considerando a existência do Plano Básico de Necessidades (Anexo 1) e áreas da Cia do 
Metropolitano identificadas como viáveis para a edificação pretendida (Anexos 2 a 4), bem 
como áreas de valor compatível a serem dadas em pagamento (Anexos 3 a 9); 
TORNA PÚBLICO, a quem possa interessar, o presente Chamamento, visando obter 
contribuições e manifestações quanto à viabilidade da proposta de edificação da Sede da Cia 
do Metropolitano utilizando como pagamento bens patrimoniais imobiliários previamente 
selecionados. 
 
Objeto: edificação da Sede do Metrô conforme Plano Básico de Necessidades (Anexo 1) e 
Diretrizes Gerais do Empreendimento (Anexo 10) 
 
a)- Locais disponíveis para a edificação da SEDE unificada (imóveis da Cia do Metrô):  

 Marechal Deodoro – Área total de 7.344,15 m² composta de área coberta do 
acesso à Estação Marechal Deodoro, identificada como UNI 1677 com 
2.495,44 m², e UNI 1676, terreno livre de 4.848,71 m²(Anexo 2); e área de 
1.213,78 m² composta pela UNI 006 de 543,66 m² e UNI 059 de 
670,12m²(Anexo 2a); 

 Luz – Área de 5.845,24 m², identificada como UNI 4001*(Anexo 3); 

 Vila Mariana – Área de 4.361,50 m², identificada como UNI 2001 (Anexo 4). 

 

*é desejável que o projeto de implantação na área LUZ UNI 4001 considere a 

integração dos espaços térreos com a UNI 4000 ( página final do anexo 3 ), 

visando melhor aproveitamento da área, potencial construtivo, livre circulação 

da população, inserção e revitalização urbana.  

 

b)- Imóveis com potencial para composição da forma de pagamento (a serem devidamente 

avaliados no momento oportuno quanto à compatibilidade e equiparidade dos projetos e 

valores): 
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o    Luz – Área de 5.845,24 m², identificada como UNI 4001 (Anexo 3); 

o    Vila Mariana – Área de 4.631,50 m², identificada como UNI 2001 (Anexo 4); 

o    Adolfo Pinheiro – Área de 2.112,54 m², identificada como UNI 5021 (Anexo 5); 

o    Ibirapuera – Área de 1.371,39 m², identificada como UNI 5019 (Anexo 6);  

o    Rua Augusta – Atual edifício administrativo do Metrô, com 1.188,00 m² de área 

de terreno e 9.865,00 m² de área construída, identificada como UNI 459 

(Anexo 7); 

o    Tatuapé 1 – Área de 4.038,73 m², identificada como UNI 17 (Anexo 8); 

o    Tatuapé 2 – Área de 4.517,27 m², identificada como UNI 18 (Anexo 9). 

 

Os interessados deverão considerar para a elaboração de suas manifestações: 

-          O Plano Básico de Necessidades (Anexo 1); 

-          Diretrizes Gerais do Empreendimento (Anexo 10); 

-          Proposta de edificação no imóvel (terreno) relacionado acima que melhor demonstrar 

viabilidade de negócio no modelo pretendido. 

O Metrô aceitará estudar alternativas ao modelo proposto para viabilizar a Sede em conceitos 
como BTS (Built To Suit) ou Locação de Ativos, para uso pelo Metrô por no mínimo 25 anos,  
utilização de edificações já existentes há no máximo 5 anos ou Projetos já aprovados pela 
Prefeitura de São Paulo, compatíveis com o Programa Básico de Necessidades (Anexo 1) e 
Diretrizes Gerais do Empreendimento (Anexo 10) e localizado, no máximo a 500 metros de 
alguma estação do Metrô das linhas 1, 2 ou 3. 
 
Os interessados deverão se manifestar quanto a: 

-          Melhor local sugerido para a edificação da Sede, com apresentação de Estudo 

Preliminar e Plano de Massa, quadro de áreas e estimativa básica de custo, 

considerando o padrão descrito no Anexo 10 – Diretrizes Gerais do Empreendimento e 

a legislação vigente (Plano Diretor, Lei de Zoneamento, Código de Obras, etc). 

-          Proposta justificada de forma de pagamento, com a indicação das áreas pretendidas , 

da lista nesta publicação elencadas na alínea b), acompanhada da correspondente 

avaliação imobiliária de cada uma delas. 

-          Prazos estimados para aprovação do projeto/edificação/locação do ativo. 

Prazo para entrega das contribuições: 06 de Abril de 2018. 
 
A Cia do Metrô constituirá uma Comissão para avaliação das sugestões, contribuições e 
propostas a fim de estruturar, a partir delas, os subsídios que nortearão o correspondente 
edital. As deliberações estarão disponíveis para consulta na página de Negócios do site do 
Metrô, sob o título “Projeto Sede do Metrô”. No entanto, cumpre ressaltar que essas 
contribuições, manifestações e propostas não conferem ao proponente qualquer direito ou 
vantagem no processo licitatório que será desenvolvido e não serão remuneradas de qualquer 
forma.  Para solicitação de esclarecimentos de dúvidas ou agendamento de visitas técnicas:  
novosnegocios@metrosp.com.br  
 
As propostas e contribuições deverão ser entregues no Protocolo Central do Metrô (rua Boa 
Vista,175 - térreo) endereçadas à Gerência de Negócios, em envelope lacrado, identificado 
pelo seguinte assunto: Sede administrativa unificada para a Companhia do Metropolitano de 
São Paulo. 
 

mailto:novosnegocios@metrosp.com.br
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A presente consulta possui fundamento no artigo 28 da Lei Estadual nº 10.177/98 e  não cria 
obrigações à Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, bem como não gera qualquer 
direito indenizatório e/ou expectativa de direitos aos participantes, tratando-se de elemento de 
estudos para futuro procedimento licitatório a ser instaurado pela Companhia. A Companhia 
não se obriga a abrir o processo licitatório aqui descrito. 
 
A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô reserva-se o direito de utilizar, sem ônus, 
os subsídios recebidos, alterar, excluir, adicionar outras condições, regras, critérios no 
procedimento licitatório que será instaurado em momento oportuno, respeitados os critérios de 
conveniência e oportunidade da Companhia.  
 

 
Ao submeter a manifestação o interessado cede todas as informações e documentos dela 
constantes à Companhia do Metrô, e permite que esta a utilize na modelagem de processo 
licitatório.” 

 


