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CONSULTA PÚBLICA 
OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO: CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DAS ÁREAS INTERNAS DAS 
ESTAÇÕES DA LINHA 2 – VERDE DO METRÔ DE SÃO PAULO. 
DATA: 19/11/2019 
 
A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, por meio de sua Gerência de Negócios 
Patrimoniais e Mídias Digitais, no uso de suas atribuições, visa estruturar um processo licitatório para 
viabilizar a Concessão da Exploração Comercial das Áreas Internas das Estações da Linha 2 – Verde com 
a finalidade de modernizar as instalações existentes, obter melhor aproveitamento do potencial 
comercial das áreas e consequente aumento de receitas não tarifárias. 
 
TORNA PÚBLICO, a quem possa interessar, a presente Consulta Pública, nos termos previstos nos 
artigos 80 a 82 do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – METRÔ, visando obter contribuições e manifestações quanto à 
viabilidade da proposta e modelagem de negócio para Concessão de Exploração Comercial das Áreas 
Internas das Estações da Linha 2 – Verde. 
 
Objeto: Concessão de Uso para Concessão de Exploração Comercial das Áreas Internas das Estações 
da Linha 2 – Verde do Metrô. 
 
Os interessados deverão considerar para a elaboração de suas manifestações, além de outras que 
entendam pertinentes, as seguintes premissas: 
 

a) Atual situação dos espaços comerciais existentes, conforme ANEXO I; 
b) Padronização das lojas e espaços e da comunicação visual; 
c) Oferta equilibrada de produtos e serviços para melhor atender aos passageiros do sistema; 
d) Criação de espaços de apoio aos lojistas contendo vestiários, sanitários e refeitórios; 
e) Individualização do fornecimento de energia elétrica e água potável para os espaços 

comerciais; 
f) Implantação de sistema de alimentação elétrica, rede de água/esgoto e telefonia/dados 

independentes dos existentes nas estações; 
g) Melhoria da infraestrutura existente; 
h) Adequação das instalações elétricas e hidráulicas existentes; 
i) Manutenção, limpeza e segurança patrimonial dos espaços comerciais; 
j) Atendimento da legislação vigente de segurança contra incêndio, incluindo a adequação dos 

espaços comerciais existentes; 
k) Apresentação de relatório de auditoria atestado por empresa independente; 
l) A manutenção elétrica, civil e hidráulica dos espaços comerciais, deve ser realizada de acordo 

com os padrões exigidos pelo Metrô; 
m) As restrições de horário e os procedimentos de acesso às estações para a movimentação de 

materiais destinadas ao abastecimento dos espaços comerciais; 
n) A não concessão de gratuidade para acesso ao sistema de transporte metroviário mesmo para 

as atividades que tenham interface com os espaços comerciais; 
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o) Fornecer os projetos dos espaços comerciais para análise prévia e aprovação do Metrô, 
considerando às normas de segurança, elétrica, hidráulica, arquitetura, estrutura e as 
instruções técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, adequados a finalidade de 
cada espaço. 

 
São parte integrante desta consulta, o seguinte ANEXO: 
 
ANEXO I – Espaços comerciais existentes; 
 
Prazo para entrega das contribuições: até 60 dias a partir da publicação. 
 
A Companhia do Metrô avaliará 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 “Concessão Espaços Comerciais Linha 2”. 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, entrar em contato através do e-mail:  
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 Patrimoniais e Mídias Digitais, em envelope lacrado, 
identificado pelo seguinte assunto: Concessão de Exploração Comercial das Áreas Internas das Estações 
da Linha 2 – Verde. 
 
A presente consulta possui fundamento nos artigos 80 a 82 do Regulamento de Licitações, Contratos e 
Demais Ajustes da Companhia do Metrô e não cria obrigações à Companhia, bem como não gera 
qualquer direito indenizatório e/ou expectativa de direitos aos participantes. 
 
A Companhia do 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.  
 
Ao submeter a manifestação, o interessado cede todas as informações e documentos dela constantes, 
à Companhia do Metrô e permite que esta os utilize na modelagem de eventual procedimento 
licitatório. 
 
 
 


