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OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 

 

PROCEDIMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE ÁREAS COMERCIAIS EM ESTAÇÕES DO METRÔ 

MEDIANTE CREDENCIAMENTO – RECEMPE - REMÍDIA E REGULAMENTO GERAL 

 

 

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, com base no Regulamento 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 – RECEMPE e no Regulamento Geral, informa que tem recebido consultas sobre 

projetos especiais, de pontos comerciais instalados em estruturas leves, autoportantes, 

denominados comumente como BIKE.  

I - Considerando o interesse do mercado e a oferta de oportunidades, informamos que 

estamos recebendo propostas, considerando, minimamente, as seguintes diretrizes:  

- a implantação se dará como teste de uma nova modalidade, com avaliação de sua viabilidade 

por parte da Companhia do Metrô;  

- duração mínima de 30 e máxima de 90 dias, com possibilidade de renovação após avaliação e 

conveniência da Companhia do Metrô;  

- para a ocupação será emitida uma Carta de Autorização de Uso – CAU; 

- instalação da estrutura em bicicletas e/ou bases similares, autoportantes, especialmente 

preparadas para o comércio de alimentos, acessórios, produtos de beleza etc; 

- mínimo de 4 (quatro) m2 e máximo de 8 (oito) m2 , conforme disponibilidade da estação e 

observância dos critérios de segurança necessários; 

- a localização será definida pela Companhia do Metrô;  

- poderão ser autorizadas as instalações em estações, terminais urbanos e demais áreas da 

Companhia do Metrô;  

- os produtos devem ser vendidos em embalagens; 

- no caso de manuseio e/ou preparo a venda somente será autorizada com a presença de duas 

pessoas no atendimento, sendo uma exclusiva para receber os pagamentos. Para manipulação 

de alimentos deverão ser observadas as exigências da COVISA; 

- em caso de comercialização de alimentos, deverá ser apresentada documentação que 

comprove regularidade perante a COVISA; 

- caso seja necessária área de estoque, e desde que exista espaço disponível na mesma 

estação, este espaço será classificado como “Loja de Estação do Grupo D”; 
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- cada credenciado poderá instalar até três pontos comerciais; havendo disponibilidade outros 

pontos serão colocados à disposição do mercado, em nova publicação de “Oportunidade de 

Negócios”, renovando a oportunidade do acréscimo de pontos; 

- os interessados neste formato devem encaminhar mensagem eletrônica (e-mail) identificada 

como “BIKE” com solicitação de agendamento de reunião para verificação da disponibilidade 

de áreas nas estações pretendidas. Os projetos deverão ser enquadrados nos regulamentos 

vigentes na Companhia do Metro. O atendimento será efetuado por ordem de recebimento 

das solicitações (e-mails).  

Interessados devem encaminhar mensagens até o dia 30 de novembro de 2016, para o 

endereço de e-mail:  atendimentocomercial@metrosp.com.br 

DIRETRIZES DE IMPLANTAÇÃO 

 

II – Sem prejuízo das demais orientações presentes nos Regulamentos REMÍDIA e RECEMPE, 

deverão ser observadas as seguintes diretrizes:  

 

- a remuneração terá por base a metragem quadrada ocupada, multiplicada pelo valor 

informado no Anexo II do Regulamento RECEMPE, na categoria “Outros Formatos”;  

 

- a autorizada deverá fazer o pagamento da remuneração mensal com um dia de antecedência 

do início da vigência da Carta de Autorização de Uso – CAU; 

 

- a bicicleta e/ou base similar deverá permanecer no local autorizado, devidamente 

demarcado, não sendo permitida mudança do ponto sem prévia avaliação da Companhia do 

Metrô;  

 

- no caso de pontos com manipulação e/ou preparo de produto alimentício, deverá ser 

previsto um tablado ou plataforma para a proteção do piso e delimitação da área de atuação 

do credenciado; 

 

- quando estiver fora do horário de funcionamento, a bicicleta e/ou base similar deverá 

permanecer coberta com capa apropriada e fechamento com cabo de aço e cadeado; 

 

- durante o horário de funcionamento o autorizado é responsável pela da limpeza do espaço, 

assim como pela manutenção de lixeira no espaço autorizado, bem como a destinação do 

resíduo; 

 

- as bicicleta e/ou base similar que receber produtos alimentícios que tenham aquecimento, 

exalem cheiro e/ou fumaça deverão ser instaladas em pontos com ventilação natural.  
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IMPORTANTE 

 

III - As empresas interessadas deverão ter credenciamento vigente no Metrô, conforme 

Regulamento RECEMPE.   

 

 IV – Os interessados devem apresentar os projetos em até cinco dias após a definição dos 

pontos comerciais a serem ocupados. Após a avaliação e aprovação do projeto, a Carta de 

Autorização de Uso - CAU será outorgada a título precário, sendo que eventual prorrogação 

ficará condicionada a critério de conveniência e oportunidade da Companhia do Metrô, 

respeitado o disposto no artigo 6º do RECEMPE combinado com o disposto no artigo 7º do 

Regulamento de Procedimentos Relativos à Obtenção de Receitas Não Tarifárias da 

Companhia do Metrô (Regulamento Geral), 

(http://www.metro.sp.gov.br/metro/negocios/regulamentos.aspx). 

 

A CAU poderá ser cassada a qualquer tempo, de acordo com critérios de conveniência e 

oportunidade que melhor atendam à estratégia comercial do Metrô, ou em razão de qualquer 

outro motivo previsto no RECEMPE. 

  

V - A Autorizada ficará responsável pelos custos diretos e indiretos referentes ao objeto da 

presente autorização, a partir da confirmação do espaço, assinatura e vigência da CAU. 

 

VI - 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 em débito com a Companhia do Metrô; 

1.5 - Empresas inscritas no CADIN Estadual. 

 

VII – Entende-se como projeto BIKE, para enquadramento dessa oportunidade, aquele que 

contemplar a comercialização de alimentos, acessórios e produtos de beleza, entre outros, em 

bicicletas ou bases similares, autoportantes, e especialmente preparadas para este fim e 

respeitando as normas da COVISA, no caso de alimentação, por até 90 dias contínuos, com 

possibilidade de renovação após avaliação e conveniência da Companhia do Metrô.  

VIII - Para outras informações, envie mensagem para e-mail: 

atendimentocomercial@metrosp.com.br 
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