
 

Página 1 de 2 

 

 
 

ANEXO III  PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTANDE PROMOCIONAL, PROMOCIONAL COM VENDAS, 
COMERCIAL, TOTENS, LOJA, QUIOSQUE COMERCIAL. 

  
 
1. O projeto do estande, loja, totens e/ou quiosque a ser apresentado para aprovação prévia da Companhia do 
Metrô, deverá conter as seguintes especificações:  
  
2. Memorial descritivo de todos os materiais a serem utilizados na execução do estande, loja, totens e/ou quiosque 
e de toda infraestrutura necessária para essa implantação;  
  
3. Projeto de arquitetura contendo:  
a) Plantas, cortes e elevações em escala compreensível e localização do extintor;  
 
b) Detalhes construtivos e de montagem em escala 1;50 e 1;20;  

 
c) Proteção dos equipamentos; perspectiva do estande, detalhando o mobiliário e comunicação visual;  
 
d) O leiaute do estande será analisado e aprovado pela Companhia do Metrô de acordo com a localização do espaço 
disponibilizado;  
 
e) Os estandes / quiosques deverão apresentar cantos arredondados. Não serão admitidos cantos vivos, visando a 
segurança do usuário; quinas chapadas, pode ser feito com pvc ou madeira 
 
f) A altura máxima da parede de fundo dos estandes promocionais não poderá exceder 1,5m. Caso o estande estiver 
encostado em mureta, a altura máxima será de 1,05m;  
 
g) O estande deverá ser coberto por lona com fechamento em cabo de aço e cadeado no período inativo. Não será 
admitido plástico na capa.  
 
h) No caso de totens a empresa Autorizada deverá garantir sua estabilidade, evitando que estes se movimentem 
com o deslocamento de ar provocado pela passagem do trem ou mesmo pelo fluxo de usuários. Os totens deverão 
permanecer no local e/ou posição estipulados para não comprometer a segurança dos usuários do sistema.  
 
Todo material a ser utilizado nos estandes, lojas, quiosques e totens devem ser incombustíveis e/ ou ignífugos.   
 
 
4. Projeto de Elétrica:  
a) Descrever os equipamentos a serem instalados. Bem como sua potência e consumo médio de energia;  
b) Planta de elétrica com diagrama unifilar impresso em folha de tamanho A3;  
c) Não será permitida qualquer ligação irregular no estande, loja e/ou quiosque.  
Cópia do CREA do engenheiro de elétrica.  
  
5. Projeto de comunicação visual, discriminando os materiais, texturas e cores:  
a) A comunicação visual poderá ser horizontal ou vertical, contudo não poderá interferir com a comunicação visual 
da estação;  
b) Será vedada a comunicação visual por meio de cartazes manuscritos ou uso de cartolina.  
   
 ART (Anotação de Responsabilidade  Técnica) do Arquiteto responsável  e comprovante de pagamento 
 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do engenheiro elétrico e comprovante de pagamento  
 TFE  (Taxa de Fiscalização de Estabelecimento) e comprovante de pagamento  
 NR-10 ( Certificado de conclusão de curso ) no caso de elétrica quando necessário instalação  
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Extintor: 
Tendo em vista as adequações de segurança exigidas pelo corpo de bombeiros nos espaços comerciais da 
Companhia do Metrô, informamos que realizaremos fiscalizações e serão observados as seguintes obrigatoriedades: 
 

1. Tipo do extintor: Carga de pó ABC – extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A : 20-B:C; - 4Kg 
 

2. Instalação do extintor portátil - Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura 
de fixação do suporte deve variar, no máximo, entre 1,6 m do piso e de forma que a parte inferior do 
extintor permaneça, no mínimo, a 0,10 m do piso acabado. É permitida a instalação de extintores sobre o 
piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre 
0,10 m e 0,20 m do piso. Lembramos que caso o extintor permaneça no piso sobre o suporte, a área deverá 
permanecer desobstruído.  

 
3. Sinalização do extintor portátil  - Placa que visa indicar a localização e os tipos de equipamentos de 

combate a incêndios disponíveis no local  com material fotoluminescente – de acordo com a legislação. 
 

4. Informação mínima aos trabalhadores  - todos os trabalhadores devem ter informações sobre a utilização 
dos equipamentos de combate ao incêndio e os procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com 
segurança (item 23.1.1 da NR23). A evidência dessa orientação deve ficar disponível no local e nela deve 
constar o nome, documento de identidade, carga horária, conteúdo no verso e a identificação do 
profissional responsável legal pelas orientações. Referências normativas: Decreto Estadual nº 56.819/11 – 
Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo e NR23 
- Proteção Contra Incêndios da Portaria GM n.º 3.214/78. 

  
  
Caso de seja constatada irregularidade serão aplicadas as sanções previstas no artigo 37º do RECEMPE, transcrito 
abaixo, observado o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
  
Artigo 37. No caso de descumprimento de qualquer cláusula prevista no Capítulo VI deste regulamento ou do 
previsto pela CAU, exceto o previsto no artigo 32, a Companhia do Metrô poderá aplicar as seguintes penalidades:  
I- advertência por escrito, encaminhada por carta ou e-mail, citando o objeto da infração e requerer o saneamento;  
II- persistindo a irregularidade será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total da CAU;  
III- no caso de reincidência será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor total da CAU, sendo esta 
imediatamente cassada e tendo a Autorizada de desocupar imediatamente o espaço, devolvendo-o desembaraçado 
e em perfeito estado de conservação. 
 
 
 

 


