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A SP Negócios é a agência de promoção de investimentos e exportações da cidade de
São Paulo. A empresa atua junto à Prefeitura para melhorar o ambiente de negócios e

atrair oportunidades de investimentos, visando o desenvolvimento econômico da
cidade. 

 

 
Concessão do Autódromo de Interlagos:

possibilidade de investimento no maior complexo automobilístico da
América Latina

 

 Foto: Prefeitura de São Paulo/ SECOM

    A Prefeitura de São Paulo republicou o edital de concessão para reforma, gestão,
manutenção, operação e exploração da área de 900 mil m² do complexo automobilístico de
Interlagos.
     Vencerá a licitação o interessado que apresentar o maior valor de outorga fixa para a
Prefeitura. O certame, na modalidade de concorrência internacional, prevê benefícios
econômicos para o Município estimados em cerca de R$ 1 bilhão (pagamento de outorga,
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desoneração do orçamento municipal, investimentos e recolhimento de Imposto Sobre
Serviços) ao longo dos 35 anos de concessão.
    A oportunidade não é exclusiva para investidores do setor automobilístico, já que a
concessão permite ao futuro concessionário explorar as múltiplas possibilidades de uso da
área como hotelaria, shopping e entretenimento, com a realização de grandes eventos como
os festivais de música que já acontecem na região. A iniciativa não interferirá na realização
do GP Brasil de Fórmula 1. A entrega de proposta comercial e dos documentos de
habilitação deverá ser realizada no dia 27 de março.  

 

Projetos prioritários da Prefeitura de São Paulo
    A Prefeitura de São Paulo tem como objetivo transferir à iniciativa privada a gestão de
serviços e ativos por meio de privatizações, concessões e PPPs, desonerando os cofres
municipais. A São Paulo Negócios apoia a Prefeitura dialogando com investidores
interessados, a fim de esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre os projetos
prioritários. Confira abaixo os últimos projetos lançados:

Terminais de Ônibus Urbanos: Parceria Público-Privada na modalidade de
concessão, pelo prazo de 30 anos, para gestão administrativa, manutenção,
conservação, exploração comercial e requalificação dos terminais de ônibus
vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros da cidade de São
Paulo. A entrega das propostas será em 20 de março de 2020.

Cemitérios: Concessão, pelo prazo de 35 anos, dos serviços de gestão, operação,
manutenção, exploração, revitalização e expansão dos 22 cemitérios e dos
crematórios públicos e da prestação dos serviços funerários no Município de São
Paulo. A entrega das propostas será em 20 de março de 2020.

Parceria Público-Privada da Habitação: A modalidade para concessão
administrativa, pelo prazo de 20 anos, é destinada à implantação de habitações de
interesse social e mercado popular na cidade de São Paulo. A entrega das propostas
será em 31 de março de 2020. 

 

Aprovado o projeto Triângulo SP:
investidores que se instalarem no centro de São Paulo terão

incentivos fiscais e isenção de IPTU
 



17/03/2020 https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/106724/messages/355?c=1583336160

https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/106724/messages/355?c=1583336160 3/5

Foto: Divulgação
 

    A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em definitivo, em 12 de fevereiro, o Projeto de
Lei 701/2019 que propõe a criação do Triângulo SP. 
  O objetivo é estabelecer um polo comercial e cultural na área entre as ruas Líbero Badaró,
Benjamin Constant e Boa Vista, a partir de incentivos fiscais e isenção do IPTU para
empresas e comércios que se estabelecerem na região.
   O investimento previsto pela Prefeitura é de cerca de R$ 30 milhões envolvendo obras de
infraestrutura, de serviços e segurança e de ativação com eventos. Atualmente, o centro da
cidade recebe cerca de 600 mil pessoas por dia e espera-se atrair 220 mil novos moradores
para a região.
  Dessa forma, a ideia é associar as melhorias previstas pelo investimento com ocupação
como meio para revitalizar o centro histórico da cidade de São Paulo. O texto aguarda a
sanção do Prefeito.  

 

 6ª edição da São Paulo Tech Week está marcada para os dias 21 a 27
de novembro
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Reunião com curadores e co-curadores da São Paulo Tech Week no dia 20 de fevereiro
 

Foto: Acervo SP Negócios
 

   Empresas e entusiastas da inovação e da tecnologia já podem se programar: a São Paulo
Tech Week 2020 acontecerá entre os dias 21 e 27 de novembro.  Trata-se do maior festival
de inovação e tecnologia da América Latina, realizado na cidade de São Paulo e organizado
pela São Paulo Negócios. É uma oportunidade que o município oferece para o
impulsionamento de uma marca, produto ou serviço das empresas paulistanas, promovendo
a geração de novos negócios na cidade.
 Como grande novidade para a 6ª edição, teremos ativações ao longo do ano antecedendo a
semana do festival. Se você tem interesse em participar da SPTW 2020, seja apoiando,
criando seu próprio evento ou como um apreciador dos temas abordados, entre em contato
com a nossa equipe e acompanhe nossas redes sociais. Em breve, anunciaremos mais
informações e os eventos de ativação. Aguarde!
 
 5ª edição em números
  Em 2019, a 5ª edição da SPTW trouxe resultados muito importantes para a capital paulista,
mobilizando mais de 85 mil pessoas em 755 eventos por toda a cidade e com uma
estimativa de R$ 34 milhões em negócios gerados.

 

Para mais informações

     A São Paulo Negócios tem realizado regularmente encontros com interessados nos
projetos prioritários da prefeitura com o intuito de apresentar as propostas, esclarecer
dúvidas e ouvir os investidores. Para mais informações ou participar dos encontros
promovidos pela São Paulo Negócios, entre em contato conosco e nos acompanhe nas
redes sociais.

FALE COM A SP NEGÓCIOS
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spnegocios@spnegocios.com - Tel: (11) 4862-1730

www.spnegocios.com

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.    cancele a sua inscrição aqui.  
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