
 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM 
Rua Boa Vista, 162 - Centro - São Paulo / SP - CEP 01014-001 

ATA DE SORTEIO PARA LOCKER – ESTAÇÃO PALMEIRAS – BARRA FUNDA 

 
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, informa que foi 
divulgado publicamente no site https://www.cptm.sp.gov.br/negocios/Pages/Aviso-
de-Disponibilidade-de-Areas.aspx  – no período de 08/02/2023 a 15/02/2023 – área 
disponível para o sorteio de espaços para locker na estação Palmeiras-Barra 
Funda, tendo por base o Capítulo IV – DO SORTEIO do Regulamento de Varejo 
para exploração de áreas e equipamentos da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos - CPTM, destinadas à realização de ações comerciais e de 
serviços, mediante credenciamento, com o sorteio das áreas comerciais 
realizado às 11 horas do dia 17/02/2023. 
 
“§1º O Aviso contendo a disponibilidade de áreas e equipamentos passíveis de ocupação, bem 
como as informações sobre o SORTEIO, será divulgado no site CPTM, por um período de 5 
(cinco) dias úteis.” 
 
“§2º O SORTEIO será realizado no segundo dia útil subsequente ao término do prazo 
estabelecido no parágrafo anterior.” 
 
 
ÁREAS DISPONÍVEIS  
 
As áreas disponibilizadas no sorteio “Terminais de recarga automática de 
créditos e/ou cotas de viagens de sistemas eletrônicos de bilhetagem do sistema 
Bilhete Único” estão relacionadas na tabela I. 
 

Tabela I - Áreas do sorteio  
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DAS EMPRESAS INTERESSADAS 
 
A única empresa que demonstrou interesse, estando apta a participar do 
sorteio conforme documentação encaminhada, foi a BOXIT DO BRASIL 
ARMÁRIOS INTELIGENTES S.A., inscrita no CNPJ: 37.017.802/0001-14. 

 
DA CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
 
Tendo em vista que somente a empresa BOXIT DO BRASIL ARMÁRIOS 
INTELIGENTES S.A., inscrita no CNPJ nº 37.017.802/0001-14, demonstrou 
interesse nas respectivas áreas, a CPTM comunica que a CREDENCIADA 
atendeu aos requisitos em conformidade com REGULAMENTO PARA 
EXPLORAÇÃO DE ÁREAS E EQUIPAMENTOS DA COMPANHIA PAULISTA 
DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, DESTINADAS À REALIZAÇÃO DE 
AÇÕES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS, MEDIANTE CREDENCIAMENTO, 
sagrando-se a vencedora deste certame.  
 
Neste mesmo ato, convocamos a empresa BOXIT DO BRASIL ARMÁRIOS 
INTELIGENTES S.A., inscrita no CNPJ nº 37.017.802/0001-14, para encaminhar 
à Gerência de Novos Negócios a Carta de Autorização de Uso – CAU assinada 
digitalmente por meio do sistema São Paulo Sem Papel em até 03 (três) dias 
úteis a contar do seu recebimento. 
 
O não envio do documento no dia e hora informados implicará em renúncia tácita 
da convocada. 

 
São Paulo,17 de fevereiro de 2023. 

 
NATÁLIA MELO 

GERÊNCIA DE NOVOS NEGÓCIOS 


