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Localizado na Avenida Dr. Antonio João Abdalla, a 3km da Rod. 

Anhanguera em Cajamar, São Paulo. Nos últimos 5 anos 

Cajamar surgiu como um dos mais importantes hubs logísticos 

no Brasil, principalmente devido à proximidade de São Paulo 

(30km) e o fácil acesso e distribuição, ambos pela Rodovia 

Anhanguera e Bandeirantes (15km). 

Uma das características mais importantes do empreendimento 

GLP Cajamar II é o seu fácil acesso à Rodovia Anhanguera (SP-

330), que é considerada um dos corredores logísticos mais 

importantes de São Paulo e acesso alternativo através da 

Rodovia dos Bandeirantes. A via conecta São Paulo, o maior 

centro consumidor do Brasil, à uma das regiões industriais mais 

importantes do interior do estado. O município de Cajamar faz 

parte do sistema rodoviário que liga o Norte do país ao Porto 

de Santos, o maior da América Latina. Pelo rodoanel também é 

feito o acesso às Rodovias Regis Bitencourt, Imigrantes e 

Anchieta que ligam São Paulo ao sul do país.  
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- Empreendimento localizado no zoneamento ZUPI-3 do 

município de Cajamar, sendo permitida a instalação e operação 

de atividades de armazenagem e logística.  

 

- O parque é composto por três galpões com ABL de 14.200m², 

a 111.700m², perfazendo a área total locável de 148.000m². 

 

- Galpões modulares - 7.000m² a 12.000m² por módulo. 

 

- As áreas administrativas privativas (mezaninos) são construídas 

somente conforme a demanda do locatário, o que torna 

bastante eficiente a relação de área locada total x área efetiva de 

armazém, com 93% de aproveitamento. 



Economias Operacionais 
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- Iluminação natural – até 100% de redução do 

consumo de energia, operando com luzes 

desligadas 

 

- Utilização de lâmpadas LED, permitindo até 

70% de economia de energia 

 

- Reúso de água, gerando até 40% de 

economia no consumo 

 

- Louças e metais eficientes, reduzindo em até 

55% o consumo de água 

 

- 93% de eficiência de área de armazenagem 

sobre área locada 

 



Incentivos Fiscais 
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ISS: Alíquota de 2% para as atividades de 

armazenagem e depósito, sem 

necessidade de pleito ou aprovação junto 

à Prefeitura 

 

IPTU: A prefeitura de Cajamar concede 

benefícios às empresas que se instalarem 

no município, na forma de abatimento 

integral no IPTU pelo período de 13 anos, 

conforme regras para elegibilidade 

estipuladas na lei municipal 1549 de 16 de 

Dezembro de 2013 
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Especificações Técnicas Gerais  

- Portaria blindada com controle de acesso e sala de espera  

- Segurança 24 horas com controle perimetral e CFTV nas áreas 

comuns 

- Sala de descanso de motoristas com copa e vestiário 

- Amplo pátio de manobra para caminhões e carretas 

- Estacionamento externo e interno para carros, caminhões, 

carretas e ônibus 

- Restaurante, cozinha industrial e refeitório 

- Auditório e sala de reunião para uso coletivo 

- Ambulatório 

- Coleta seletiva de lixo 

- Rede de telefonia 

- Sistema de reuso de água interligados 

- Jardinagem, limpeza e manutenção das áreas comuns 

- Cabine primária e distribuição de energia elétrica mista 

- Gestão profissional do empreendimento  

- ETE 

- AVCB do empreendimento 
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Quadro de Áreas 

* Projeto sujeito a alterações 

* Os mezaninos são opcionais, construídos sob demanda (239m² a 479m² cada) 

GALPÃO B 
Área de Armazenagem 

(m²) 
Área de Marquise 

 (m²) 
Área de Mezanino  

 (m²) 
Área de Vestiário 

Externa (m²) 
Área Privativa Parcial 

(m²) 
Área Comum 

Área Locável Total 
(m²) BOMA 

Módulo B1 6.300,00 540,00 Sob Demanda  113,20 6.953,20 188,03 7.141,24 
Módulo B2 6.300,00 540,00 Sob Demanda  113,20 6.953,20 188,03 7.141,24 
TOTAL 12.600,00 1.080,00 226,41 13.906,41 376,07 14.282,47 

GALPÃO C 
Área de Armazenagem 

(m²) 
Área de Marquise 

 (m²) 
Área de Mezanino  

 (m²) 
Área de Vestiário 

Externa (m²) 
Área Privativa Parcial 

(m²) 
Área Comum 

Área Locável Total 
(m²) BOMA 

Módulo C1 8.100,00 675,00  Sob Demanda  113,20 8.888,20 240,36 9.128,56 
Módulo C2 11.340,00 945,00 Sob Demanda  113,20 12.398,20 335,28 12.733,49 
TOTAL 19.440,00 1.620,00 226,41 21.286,41 575,64 21.862,05 
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- Locação flexível de área para armazenagem com 

possibilidade de locação de módulos 

- Pé-direito livre de 12 m 

- Estrutura com pilares de concreto modulados em 22,50 m x 

23,50 m 

- Docas com niveladoras eletro-hidráulicas já instaladas, com 

capacidade dinâmica 

de 6 t e pestana de nivelamento 

- Mezaninos construídos sob medida 

- Piso industrial de concreto nivelado a laser com resistência 

de 6 t/m² 

- Sprinklers instalados (categoria J4) 

- Cobertura em estrutura metálica, telha zipada com 

isolamento termoacústico 

em face felt 

- Porta de docas seccionadas com acionamento manual com 

possibilidade 

de acionamento eletromecânico e painel de controle 

- Iluminação natural e renovadores de ar 
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Imagem do Empreendimento 
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Imagem do Empreendimento 



Alan Campiteli 

Leasing 

Tel: +55 11 3500-3663 

E-mail: amc@GLProp.com 

 


