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ANEXO 10 – DIRETRIZES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Este documento tem por objetivo estabelecer diretrizes básicas para o melhor aproveitamento da área e 
concepção do empreendimento a ser destinado às instalações da Sede Administrativa Centralizada da 
Companhia do Metrô. 

 
 

2. INTRODUÇÃO 

 
O Empreendimento deverá abrigar a Sede Administrativa do Metrô de São Paulo, empresa de grande 
porte e de Economia Mista, fundada em 24 de abril de 1968, com quase 50 anos de funcionamento e 
reconhecida internacionalmente pela excelência no serviço prestado no transporte de mais de 4 milhões 
de usuários por dia. 
 
Atualmente a empresa é responsável pela Operação e Manutenção de 4 linhas de Metrô, linhas 1-Azul, 
2- Verde , 3-vermelha  e 5-Lilás . A Linha 4 – Amarela é operada pela Empresa ViaQuatro. 
 
Com base em sua história e importância, o Metrô de São Paulo busca, além da excelência, o aumento da 
eficiência da empresa e da rede de transporte público. 
 
O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, Lei 16.050 de 2014 e a Lei de Parcelamento, Uso 
e Ocupação do Solo, conhecida como Lei de Zoneamento, Lei 16.402 de 2016, norteiam a reestruturação 
e desenvolvimento da cidade de São Paulo com a finalidade de ordenar o crescimento e qualificar o 
espaço urbano. A fim de atingir os objetivos propostos nas leis foram estabelecidas cláusulas de 
incentivo a determinados usos de acordo com a característica da região na qual estão inseridos. 
 
Dessa forma, os incentivos deverão ser levados em consideração na elaboração da proposta para o 
Edifício Sede do Metrô, inclusive no caso da área em estudo estar inserida em Leis específicas, como 
Operações Urbanas Consorciadas Vigentes, Código de Obras e Edificações, Patrimônio Histórico etc. 

 
 

3. CONCEITO DO EMPREENDIMENTO 
 

O projeto da Sede Administrativa deverá considerar o Conceito de Eficiência e Qualidade, extraindo ao 
máximo as oportunidades da legislação e da engenharia, atendendo ao padrão médio-alto de 
acabamentos, valor referencial do CUB PAULISTA – CSL 16 padrão alto e Classe AA conceituada no 
“Sistema da Classificação da Qualidade de Edifícios de Escritórios” do NRE-Poli: 
“Classe AA: classe que compreende os empreendimentos que apresentam qualidade muito alta com 
relação aos seus padrões construtivos e de tecnologia de sistemas prediais, sendo que esta condição, 
decorrido o prazo de validade da classificação, não é significativamente vulnerável a previsíveis 
evoluções no mercado.  Nesta classe, os edifícios devem apresentar projeto com alguns elementos 
inovadores, padrão construtivo muito alto, preocupação com o ambiente de trabalho, bom controle do 
usuário sobre o ambiente e alguma preocupação com a imagem da edificação.  Durante o processo de 
certificação, o empreendimento deve apresentar uma condição ótima de aderência do estado detectado 
para os atributos do edifício aos mais altos padrões de construção vigentes, sendo admissível a não 
incorporação de tecnologias ou atributos de projeto inovadores, por exemplo.” 
 
4. DIRETRIZES 
 
O Estudo do Empreendimento deverá considerar que a futura licitação irá prever a “Contratação 
Integrada”, tipo “Turnkey”, conforme Lei 13.303 de 2016, Art. 42, inciso “VI - contratação integrada: 
contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução 
de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais 
operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 
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O estudo para a nova Sede da Companhia do Metrô deverá considerar, além do Plano Básico de 
Necessidades, descrito no Anexo 1: 
 

1. Edificação de uso misto com Fachada Ativa, conforme conceituado no Plano Diretor Estratégico 
do Município de São Paulo (PDE); 

2. Fruição pública, onde couber, conforme conceituado no Plano Diretor Estratégico do Município 
de São Paulo (PDE); 

3. Restaurante de uso público na cobertura e térreo do Edifício com acesso independente; 
4. Recomenda-se a previsão de Heliponto, caso viável na região escolhida para a edificação, 

observados os parâmetros do Comar e demais exigências correlatas;  
 

5. Requisitos Técnicos: 
 

5.1. Sistema Construtivo: 
 

O edifício deverá ser concebido e executado em estrutura de concreto armado e ou metálica, 
por meio de lajes pré-moldadas, pilares, fundações e demais elementos. 
 

Os vidros das fachadas  devem ser em   laminado de  controle solar de  baixa reflexão, tipo 
“Low-E”. As fachadas devem ser revestidas com pele de vidro equivalente a, no mínimo, 30% de 
sua área total. 
 
 

Os ambientes administrativos deverão ser entregues com piso elevado revestidos com placas 
vinílicas, divisórias em vidro moduladas e paredes internas de gesso acartonado instaladas  
sobre o piso acabado, ou proposta similar, a ser avaliada pela Companhia do METRÔ.  
 

Para o dimensionamento das instalações sanitárias e copa, considerar o disposto na NBR 
9050:2015 (sanitários, banheiros e vestiários), Código de Obras e Edificações – COE e NR 24 
com base na ocupação máxima prevista. 
 

Todos os ambientes deverão ser dimensionados em atendimento à NBR 9050:2015, que 
estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, 
instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às 
condições de acessibilidade. 
 

4.2. Climatização   
 

O edifício deverá ser dotado de sistema central de climatização do tipo VRF (Variable 
Refrigerant Flow) de alta eficiência, composto por unidades condensadoras, evaporadoras e de 
renovação de ar do ambiente.  
 

O sistema deverá contar com controle automático de temperatura, umidade relativa e 
renovação do ar dos ambientes, incluindo ciclos quente, frio e de ventilação simples. Os 
equipamentos deverão possuir interface para operação por meio do sistema de automação do 
edifício. 
 

As unidades condensadoras deverão ser instaladas em um único pavimento, atuar de forma 
independente ou interligadas, dependendo das necessidades específicas de utilização. O 
sistema deverá possuir capacidade de interligação das unidades condensadoras e evaporadoras  
por dutos de fluido refrigerante em dimensionamento suficiente para atendimento a todos os 
pavimentos do edifício. 
 

As unidades evaporadoras poderão ser dos seguintes tipos: cassete 2 e 4 vias, duto (embutido 
no forro), Hi-Wall e piso/teto em atendimento às  necessidade de cada ambiente. As 
evaporadoras deverão possibilitar a interligação para atuação e parametrização em conjunto 
(controle centralizado) para a climatização uniforme de ambientes atendidos por mais de uma 
unidade, incluindo recursos para regeneração de calor. 
 

Os ambientes deverão ser climatizados para atender aos parâmetros estabelecidos na NR-17 - 
Ergonomia e normas técnicas vigentes. 
 

4.3. Elevadores  
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O edifício deverá contar com, no mínimo, 5 elevadores com capacidade para 14 pessoas cada. 
Os elevadores deverão operar sem casa de máquinas com sistema de regeneração de energia, 
possuir abertura central de portas, bem como sistema de automação e controle de trafego 
inteligente com possibilidade de interligação com sistema de automação do edifício. 
 
O acionamento dos carros e os operadores de porta deverão ser efetuados por sistema de 
frequência variável. A quantidade de elevadores foi estimada para uma ocupação de 1.709 
pessoas em uma única torre de 23 pavimentos. Propostas alternativas devem ser justificadas, 
submetidas e aprovadas pela Cia do Metrô. 
 

4.3. Sistema de Automação  
 

O edifício deverá ser implantado com o sistema geral de automação possibilitando o controle 
centralizado dos diversos sistemas tais quais: 
 
 . Elétrico e Iluminação; 
 . Hidráulico (bombas, hidrantes e registros); 
 . Climatização; 
 . Transporte Vertical; 
 . Telecomunicações;  
 . Vigilância eletrônica, incluindo CFTV, controle de acesso e câmeras; 
 

6. Utilização do máximo e melhor aproveitamento do terreno, inclusive de seu potencial 
construtivo, justificando caso não seja utilizado. 

 
Deverão ser entregues no estudo: 

 
1. Estimativa de área (m²) reservada para comércios e serviços no Térreo da Edificação através da 

Fachada Ativa; 
2. Estudo Preliminar com Plantas e Fachadas, com indicação de porcentagem de pele de vidro, 

considerando uma área mínima de 30% de pele de vidro em relação à área total de fachada; 
3. Plano de Massa (Volumetria, altura do Edifício); 
4. Orçamento Preliminar. 

 
 


