
 
 

 

CONSULTA PÚBLICA – “Exploração Comercial especial na Estação Pedro II” 

 

Considerando que a Companhia do Metrô busca permanentemente otimizar a utilização 

dos espaços disponíveis nas estações, com atividades, produtos e serviços 

complementares ao  transporte de passageiros; 

Considerando que a Companhia do Metrô tem interesse em projetos especiais que 

viabilizem a exploração temporária de uma área com mais de 3.500 m2 na Estação 

Pedro II, na Linha 3-Vermelha, pelo período de até 12 meses;  

Considerando o interesse da Companhia do Metrô de propiciar aos agentes econômicos 

e aos demais interessados a possibilidade de encaminhamento de comentários e 

sugestões sobre o projeto “Exploração Comercial especial na Estação Pedro II”; 

Considerando o constante compromisso de dar publicidade, transparência e legitimidade 

às ações da Companhia do Metrô; 

A Companhia do Metrô submete aos eventuais interessados a presente Consulta 

Pública, prévia à instauração de futuro procedimento licitatório ou credenciamento 

específico que objetivará conceder a exploração comercial de espaços localizados na 

Estação Pedro II, com o objetivo de propiciar um uso intermediário ao local, enquanto 

os projetos de destinação definitiva estão em desenvolvimento e implantação. 

Premissas a serem consideradas pelos interessados: 

 

 Local: Exploração Comercial de área especial na Estação Pedro II; 

 

 Objetivo: utilização extraordinária do espaço pelo período de até 12 meses por 

meio de projeto que se viabilize nesse período, sem a descaracterização original 

do local;  

 

 Escopo esperado das contribuições: apresentação de um projeto completo de 

viabilidade do uso do espaço, considerando reformas, melhorias e implantações 

definitivas ou temporárias, conforme o uso pretendido, segurança e tipo de 

atividade de acordo com a legislação vigente;  

 

 O projeto deve apresentar o modelo de negócio proposto, com estimativa de 

investimento, faturamento e remuneração ao Metrô, que deve ser 

preferencialmente fixa e variável (quando vinculada ao faturamento bruto do 

negócio); 

 

 O projeto não pode causar impacto na circulação dos usuários habituais da 

estação; 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Área disponível: 3.500 m2 de área locável;  

 

 O Projeto deve contemplar a utilização de no mínimo 50% da área;  

 

 Prazo: projetos de até 12 meses de realização, considerando no máximo 3 meses 

de implantação; 

 

 Com base nas contribuições recebidas e análises feitas pelas áreas técnicas da 

Companhia do Metrô é que serão definidos os critérios objetivos de seleção, a 

ser precedida de licitação ou regulamento específico.  

 

 

As premissas utilizadas como parâmetro à presente consulta têm caráter preliminar.  

 

 

Caso haja interesse no mencionado projeto escrito acima, solicitamos que as 

contribuições sejam encaminhadas por meio do endereço eletrônico 

atendimentocomercial@metrosp.com.br até o dia 11/08/2017, sob o titulo: Projeto 

Especial Pedro II. 

 

Para visitas técnicas ao local, favor solicitar agendamento pelo e-mail: 

atendimentocomercial@metrosp.com.br 

 

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

Metrô, bem como não cria qualquer expectativa de direitos a eventuais interessados, 

tratando-se de elemento de estudos para futuro procedimento licitatório a ser instaurado 

pela Companhia. 

 

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô reserva-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 da Companhia. 
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- Planta Plataforma Inferior – Estação Pedro II 

 

 


