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O empreendimento GLP Guarulhos é um parque logístico
desenvolvido dentro dos mais modernos conceitos, com
altíssimo padrão de qualidade, que reúne localização e
segurança, facilitando as operações dos usuários no dia a dia
através de um projeto eficiente e de uma infraestrutura
completa, para atender empresas de logística, e-commerce,
varejo, indústrias, entre outros.

Rodovia Presidente Dutra, km 207, Guarulhos (SP)
- 1.220.782,61m² de terreno
- 450.000m² de potencial construtivo
- Viaduto privativo
- 14.400m² de áreas comuns construídasv

O GLP Guarulhos



3

Localização
Macrorregião e Rodovias

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

24 km da Marginal Tietê sem pedágio

Referência

Rodoanel

Rod. Ayrton Senna 

Aeroporto Internacional 

Rod. Fernão Dias

Marginal Tietê

Rod. dos Bandeirantes 

Rod. Anhanguera 

Rod. Dom Pedro I 

Porto de Santos

Distância

3 km 

13 km

15 km

19 km

24 km

40 km

41 km

74 km

103 km 
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O único Parque Logístico do Brasil com um
VIADUTO EXCLUSIVO, sobre a Rod. Dutra.

Sentido SP-RJ
- Acesso direto pela pista local.
- Antes do pedágio.
- Saída direta para São Paulo, sem necessidade de acessar
o retorno após o pedágio.

Sentido RJ-SP
- Acesso direto pelo viaduto, sem necessidade de passar pelo 
retorno de Bonsucesso.

A GLP investiu na construção de um viaduto pensando em 
seus clientes, de forma a facilitar
o acesso e a saída do Parque: 
- eficiência logística;
- redução do percurso dos caminhões;
- economia no consumo de combustível, pedágio, manutenção 
dos veículos e tempo de transporte.

Viaduto Privativo
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786 A1 – Terminal Pimentas / pq. Piratininga (via av. Jorge Amado)

473 – Itaquaquecetuba / São Paulo (Estação de Metrô Armênia)

362 – Itaquaquecetuba / Guarulhos

384 – Itaquaquecetuba / São Paulo (Estação de Metrô Armênia)

Acessos
Linhas de Ônibus

A região possui acesso a transporte público e é servida com 

linhas de ônibus municipais e intermunicipais*

Principais linhas que atendem ao parque:

* As informações acima devem ser confirmadas na Secretaria de Transportes



Implantação
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Infraestrutura do Parque

7

Acesso a São Paulo sem 
pedágio
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Infraestrutura
Segurança Patrimonial

- Portaria com cancelas antievasão com cabos de aço

- Controle de acesso e torniquetes

- Segurança 24 horas

- Central de Segurança e Monitoramento (CFTV)

- Alarme perimetral

- Bollards (antievasão)

- Gestão estratégica de segurança

- Garantia da implantação de sistemas e operações inteligentes

- Criação de política de segurança abrangente para atendimento
de cada locatário e da coletividade

- Rigor na seleção, habilitação e capacitação dos colaboradores

- Auditoria permanente da operação, incluindo testes de intrusão

- Análise especializada de ocorrências
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Especificações Técnicas
Parque

- Portaria com barreiras hidráulicas (bollards), cancelas
antievasão nas portarias principais (Dutra e Landri Sales) com
controle de acesso para caminhões

- Portaria dos subcondomínios com cancela antievasão

- Segurança 24 horas com monitoramento por CFTV nas áreas
comuns e subcondomínios, ronda motorizada e alarme
perimetral Fiber Sensys

- Botões de pânico

- Controles de acesso por torniquetes

- Central de segurança blindada

- Monitoramento remoto por empresa especializada

- Sala de descanso para motoristas com refeitório e sanitário

- Amplo pátio de manobras

- Estacionamento externo e interno de carretas, carros,
ônibus, motocicletas e bicicletas

- 2 restaurantes: no Prédio Administrativo, com capacidade
para 400 lugares, e no TIG para 352 lugares, ambos com
cozinha industrial. Uma operadora de mercado atenderá à
demanda do cliente através de um contrato de fornecimento
de refeição para o horário desejado
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Especificações Técnicas - LEED
Parque

- Ambulatório (sob demanda)

- Coleta seletiva de lixo e ETE com reúso de água em vasos

sanitários

- Sala de gerência e administração do condomínio

- Gestão profissional do empreendimento

- Jardinagem, limpeza e manutenção das áreas comuns

- Tanque central de água para abastecimento e proteção

contra incêndio de uso comum para o subcondomínio, com

816.000L de capacidade

- Cabine primária e distribuição de energia elétrica

- Serviços e infraestrutura de telecomunicações

- Certificação LEED nos galpões.

Economia de Energia

- Geração de Energia Solar

- Iluminação Natural

- Lâmpadas LED

- Lâmpadas T5

Economia de Água

- Reúso de Água

- Uso de Metais Eficientes

Ambiente de Trabalho

- Sistema de Troca de Calor

- Isolamento Térmico

Reciclagem de Lixo

- Vagas de Veículos Sustentáveis
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- Mezaninos construídos sob demanda, mediante solicitação
formal, na quantidade de módulos necessários para operação,
evitando o pagamento de locação sobre área que não será
utilizada, aumentando a eficiência de estocagem

- Especificações técnicas e memorial descritivo: O mezanino é
entregue Core & Shell, em estrutura metálica, com piso de
concreto polido, sobrecarga de 300kg/m², guarda-corpo de
1,10m de altura

- Acabamento e instalações por conta do ocupante

- Projeto deve ser aprovado com GLP e respeitar padrão da
construção e normas de engenharia e bombeiros

Especificações Técnicas
Mezanino



Administração Predial

- Regulamento Interno – Manual de obras

- Plano de segurança (desenvolvido pela empresa de segurança patrimonial)

- Planos de contingência (sistema elétrico e hidráulico) 

- Relatórios operacionais mensais

- Confecção de pastas de prestação de contas (relatórios financeiros)

- Reunião mensal com ocupantes

- Reunião mensal de análise e aprovação dos SLAs

- Plataforma operacional (módulos de gestão de contratos, documentação obrigatória e cronograma operacional)

Administração

A responsabilidade de administração das áreas comuns caberá à empresa contratada, representada pela equipe locada no site: Gerente de Operações, Supervisor de Manutenção, Supervisor 

de Operações e Assistente Administrativa.
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Principais Documentações Vigentes do Parque:

- Habite-se

- Apólice de Seguro

- AVCB

- Regulamento Interno

- Registro do Imóvel

- Consultor de bombeiro contratado para avaliar as condições de operação e manutenção dos sistemas de prevenção e combate a incêndio

Administração
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Implantação T1|T2|T3 e T4
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Implantação Subcondomínio
T1(300)

OBS: Mezaninos são construídos sob demanda do cliente. Área total de 475,88 m².

GALPÃO T300
Área de Armazenagem 

(m²)

Área de Mezanino 

 (m²)

Área de Marquise

 (m²)

Área de Vestiário 

Externa

 (m²)

Área Privativa Parcial (m²)
Área Comum 

Subcondomínio

Área Locável Parcial 

(m²)
Área Comum

Área Locável Total (m²) 

BOMA

Módulo 6 5.850,00 0,00 270,00 90,43 6.210,43 194,02 6.404,45 100,81 6.505,27

TOTAL 5.850,00 0,00 270,00 90,43 6.210,43 194,02 6.404,45 100,81 6.505,27
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Implantação Subcondomínio
T1(300)

Especificações do galpão:

• Piso em concreto nivelado a laser com resistência de 8 ton/m²;

• Espaçamento entre pilares: 22,5m x 22,5m;

• Cobertura em estrutura metálica, telha zipada, isolamento termo-acústico

duplo em face felt;

• Sem Lanternim (iluminação zenital);

• Luminárias LED;

• Fechamento em telha duplas na fachadas;

• Pé-direito livre: 12 m;

• Sprinklers instalados (categoria J4);

• Mezaninos construídos sob demanda;

• Juntas metálicas na área de stage;

• Niveladoras eletro-hidráulicas instaladas nas docas;

• Portas de docas seccionadas com acionamento manual e isolamento;

• Marquise de 6 metros.

Especificações do sistema de climatização:

• Instalação de sistema de climatização para temperatura até 30°C sem 

controle de umidade, composto de 4 splitão de 20TR somente frio 

controlados 2 a 2 por termostato externo sendo 2 equipamentos instalados 

na frente da operação e 2 nos fundos do módulo, em bases metálicas 

apoiadas no piso, 10 ventiladores tipo booster para 10.000m3/h cada, 4 

condensadores externo ao galpão e com supervisório;

• Vedação do lanternin com face-felt com permanência de 2 

chaminés;

• Instalação de 5 dock shelter nas portas das docas (8 docas no total);

• Painéis elétricos instalados para os booster e alimentação para os splitões e 

para os boosters;

• Rampa construída com acesso a 3 portas de docas e fechamento do nicho das 

niveladoras;

• Energia: 

✓
3 alimentadores de 40 kVA = 120 kVA;

✓
1 alimentador de 15 kVA = 15 KvA

✓
Disponibilidade do trafo 1.000 kVA



Foto
Portarias 
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Portaria Principal – Acesso Rod. Dutra Portaria Secundaria – Acesso Landri Sáles



Foto
Galpões
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G3A
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T200
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Alexandre Arana

Leasing

Tel: +55 11 3500-3693

E-mail: arana@GLProp.com

Regina Kono

Leasing

Tel: +55 11 3500-3685

E-mail: rkono@GLProp.com


