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INSTRUÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOJAS DE RUA 

DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DO METRÔ DE SÃO PAULO 

 

 

1. OBJETIVO 

 

1.1. Este documento tem por objetivo estabelecer instruções, informações 

técnicas e definição de responsabilidades que deverão ser utilizadas pelas 

CONCESSIONÁRIAS na implantação de espaços comerciais, de propriedade 

da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, localizadas 

em ruas e acessos às estações de Metrô.  

 

1.1.1. As etapas serão: 

 

a) Elaboração de Projetos de Arquitetura, Instalações Civis e Sistemas; 

b) Implantação das obras; 

c) Funcionamento e exploração dos espaços comerciais; 

d) Limpeza e vigilância dos espaços comerciais; 

e) Conservação e manutenção das instalações; 

f) Obrigações e Responsabilidades. 

 

1.2. A COMPANHIA DO METRÔ se reserva o direito de modificar as instruções 

apresentadas neste documento com o intuito de atender às exigências das 

normas e legislações brasileiras e aos avanços tecnológicos. 

 

 

2. ABRANGÊNCIA 

 

2.1. Espaços comerciais localizados em ruas e/ou acessos às Estações de Metrô, 

identificados no contrato de Concessão de Uso por croquis ou desenhos 

específicos. 

 

 

3. INSTRUÇÕES BÁSICAS 

 

 

3.1. CRONOGRAMA 

 

3.1.1. Deverá ser apresentado, em conjunto com os projetos de implantação, 

cronograma contendo todas as atividades pertinentes à implantação do 

espaço comercial, indicando as datas de entrega dos materiais, início e 

término de cada atividade para o devido acompanhamento da COMPANHIA 

DO METRÔ. 

 

 

3.2. DETALHAMENTO DE PROJETOS 

 

3.2.1. Deverão ser apresentados os Projetos Executivos e posterior “As Built”, 

quando necessário, do espaço comercial para análise e aprovação pela 

COMPANHIA DO METRÔ, nas escalas exigidas e com dimensionamento 

(cotas), compreendendo: 

 

a) Plantas; 

b) Cortes; 

c) Fachadas; 

d) Detalhes, se necessários; 
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e) Perspectivas das intervenções, quando exigidas, incluindo os elementos 

de comunicação visual; 

f) Memoriais descritivos dos projetos e respectivos materiais utilizados; 

g) ART dos responsáveis técnicos pelos projetos de instalações; 

h) RRT do responsável técnico pelo Projeto de Arquitetura; 

i) Todos os projetos deverão estar em conformidade com as Normas da 

ABNT e legislações vigentes; 

j) Comprovante de pagamento da Taxa de Fiscalização de Estabelecimento 

- TFE à Prefeitura da Cidade de São Paulo. 

 

 

3.3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 

3.3.1. Os projetos deverão ser apresentados em formato padrão, conforme 

exigências da COMPANHIA DO METRÔ. Os arquivos de referência serão 

fornecidos após a assinatura do contrato. 

 

 

3.4. APROVAÇÃO DE PROJETOS 

 

3.4.1. Todos os projetos, bem como detalhamento da altura máxima das paredes 

(estandes, lojas, quiosques, etc.), serão analisados e aprovados pela 

Companhia do Metrô, de acordo com a localização do espaço disponibilizado, 

sendo que em hipótese alguma a altura poderá obstruir a comunicação 

visual da estação e/ou a visão da SSO sobre a estação. 

 
3.4.2. De acordo com as características da área concedida e das eventuais 

adequações pretendidas, a CONCESSIONÁRIA responsabiliza-se pelo 

cumprimento das exigências normativas e legais e pelas aprovações junto 

aos órgãos competentes da Prefeitura de São Paulo, Concessionária de 

Energia e ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

necessárias à atividade exercida, bem como pela adoção de todas as 

providências, na área de concessão, que forem exigidas para obtenção do 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros-AVCB. 

 
 

3.5. ARQUITETURA E COMUNICAÇÃO VISUAL  

 

3.5.1. Deverão ser apresentados os Projetos Executivos de Arquitetura e 

Comunicação Visual dos espaços comerciais. 

 

3.5.2. A comunicação visual das áreas concedidas resume-se às fachadas dos 

espaços comerciais e deverá ser prévia e expressamente aprovada pela 

COMPANHIA DO METRÔ.  

 

3.5.3. Os textos a serem apostos nas fachadas dos espaços comerciais não 

poderão utilizar a fonte helvética (de uso oficial/ institucional da COMPANHIA 

DO METRÔ) de modo a não interferir na comunicação visual do acesso à 

estação. 

 
3.5.4. As fachadas deverão respeitar a Lei 14.223/2006 – Cidade Limpa, o decreto 

47.950/2006 e demais legislações pertinentes para a correta implantação e 

funcionamento de lojas de rua no Município de São Paulo. 

 

3.5.5. Cumprir todas as exigências legais referentes à acessibilidade, dotando o 

espaço de equipamentos para atendimento às pessoas portadoras de 
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necessidades especiais, na forma prevista da legislação de regência, 

notadamente a ABNT NBR 9050:2004. 

 

3.5.6. Ao término da concessão, os pisos e paredes das lojas deverão ser 

recompostos na sua condição original se a COMPANHIA DO METRÔ julgar 

necessário. 

 

3.5.7. Nenhuma alteração de projeto poderá ser implantada sem a prévia 

aprovação da COMPANHIA DO METRÔ. 

  

 

3.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

3.6.1. A alimentação elétrica dos espaços comerciais das estações poderá ser feita 

através da rede existente da COMPANHIA DO METRÔ, quando disponível e 

conforme divulgado durante o Processo Licitatório ou Publicação de 

Disponibilidade de Espaços. 

 

3.6.2. A COMPANHIA DO METRÔ não disponibilizará carga elétrica além da 

estabelecida em Contrato. 

 

3.6.3. A alimentação elétrica poderá ser feita através de Rede da Concessionária de 

Energia, em baixa tensão 220V, sendo que a CONCESSIONÁRIA será a 

responsável por todos os trâmites, obras e encargos junto à Concessionária 

de Energia. 

 

3.6.4. Todos os projetos de instalação (caminhamento de cabos, detalhamento, 

lista de materiais, aterramento, e outros necessários) deverão ser 

submetidos à aprovação da COMPANHIA DO METRÔ e da Concessionária de 

Energia. 

 

3.6.5. Todos os projetos de caminhamento de cabos deverão ser independentes 

para alimentação dos espaços comerciais e deverão obedecer ao padrão da 

COMPANHIA DO METRÔ, utilizando eletrodutos de alumínio nas 

dependências da COMPANHIA DO METRÔ e, para tubulação enterrada, PVC 

com bitola mínima de 3/4", respeitando ocupação máxima conforme norma 

correspondente, mantendo a padronização de fixação de tubulação e caixas 

de passagem. 

 

3.6.6. Todos os cabos para distribuição deverão ser do tipo isolação, antichama, 

não halogenados, para baixa tensão, certificados pelo INMETRO. 

 

3.6.7. Deverá constar no projeto elétrico a utilização de fio flexível.  

 

3.6.8. Os projetos elétricos dos espaços comerciais deverão obedecer às Normas: 

NBR 5410; NBR 60947-2; NBR 14136; NBR 13248; NBR 13570; NR10 e 

outras que se fizerem pertinentes. 

 

3.6.9. Deverá ser apresentada documentação que comprove que os materiais 

elétricos a serem utilizados possuem certificação do INMETRO. 

 

3.6.10. A Concessionária deverá instalar medidor de consumo elétrico particular 

para averiguação do consumo individual do espaço comercial, nos casos 

em que o fornecimento de energia for executado pela Companhia do 

Metrô e não diretamente pela rede concessionária. 

 
3.6.11. O Projeto Elétrico deverá conter: 
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a) Diagramas unifilares; 

b) Descrição dos equipamentos a serem instalados, bem como sua 

potência e consumo médio de energia. Não será permitida qualquer 

ligação irregular; 

c) Tabela de cargas em Watts; 

d) Detalhamento dos disjuntores de proteção que serão instalados com 

seus respectivos dimensionamentos; 

e) Previsão de uma única tomada para cada aparelho; 

f) Projeto de implantação, mostrando a infraestrutura desde o ponto de 

alimentação até o quadro de energia da loja; 

g) Planta sem layout de arquitetura, mostrando os locais de tomadas, 

interruptores, luminárias e quadro de energia; 

h) Projeto do frontal do painel mostrando o local de instalação do disjuntor 

alimentador ou desenho do Centro de Medição informando local do 

relógio e disjuntor alimentador; 

i) Detalhamento dos cabos com bitola mínima de 2,5mm, respeitando a 

limitação de corrente de acordo com a NBR correspondente; 

j) Projeto executivo de telecom e monitoramento identificando os 

eletrodutos, cabos e acessórios a serem utilizados. 

 
 

3.7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA E ESGOTO) 

 

3.7.1. Para os espaços que não possuem a disponibilidade de rede hidráulica e 

esgoto, a CONCESSIONÁRIA poderá solicitar a análise e aprovação da 

COMPANHIA DO METRÔ quanto à viabilidade técnica desta implementação.  

 

3.7.1.1. Caso a utilização do espaço preveja o manuseio de alimentos deverão ser 

executadas as obras de adaptação hidráulica e de esgoto, conforme 

exigências da Vigilância Sanitária e segundo Orientações para 

Estabelecimentos Comerciais de Alimentos, publicação do Centro de 

Vigilância Sanitária – Secretaria do Estado da Saúde.  

 

3.7.2. Todas as pias dos espaços comerciais que forem utilizadas para manuseio de 

alimentos deverão estar equipadas com trituradores de resíduos 

alimentares. 

 

3.7.3. Deverá ser identificada pela COMPANHIA DO METRÔ a necessidade de 

instalação de caixa de gordura e a instalação será feita pela 

CONCESSIONÁRIA. 

 

3.7.4. A CONCESSIONÁRIA deverá instalar medidor de consumo hidráulico 

particular para averiguação do consumo individual do espaço comercial. 

 

3.7.5. Todos os encargos e adequações da infraestrutura serão de responsabilidade 

da CONCESSIONÁRIA. 

 

 

3.8. SISTEMA DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO 

 

3.8.1. Poderá ser utilizado sistema de ventilação/exaustão próprio para os espaços 

comerciais, onde viável, com aprovação prévia da COMPANHIA DO METRÔ. 
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3.9. SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO – TELECOM 

 

3.9.1. A CONCESSIONÁRIA poderá solicitar, à Concessionária de Telecomunicações, 

pares telefônicos para seu uso. 

 

3.9.2. O caminhamento de cabos nas áreas públicas deverá ser executado 

conforme item 3.6.5.  

 

3.9.3. Quando houver interferência com outros sistemas, todos os remanejamentos 

e adequações ficarão a cargo da CONCESSIONÁRIA. 

 

 

3.10. SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 

3.10.1. As condições específicas para que a COMPANHIA DO METRÔ autorize o 

início do funcionamento das atividades comerciais são: 

 
3.10.1.1. Atestados do emprego de material de acabamento e revestimento 

correspondentes às Classes, conforme estabelecido pelo Instrumento 

Técnico – IT-10 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo: 

a) Piso – acabamento e revestimento: Classe I ou II-A; 

b) Parede e divisórias – acabamento e revestimento: Classe I ou II-A; 

c) Teto e Forro – acabamento e revestimento: Classe I ou II-A. 

 

3.10.1.2. Instalação de extintores para incêndio de pó 4 Kg (quatro quilos) classe 

ABC, conforme IT vigente. 

 

3.10.1.3. Adotar todas as providências necessárias para a instalação de Sistema de 

Prevenção Contra Incêndios, nos termos da legislação que rege a matéria, 

notadamente as normas específicas expedidas pelo Corpo de Bombeiros 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo, providenciando, quando 

necessário, a expedição de AVCB específico para as áreas licitadas. 

 

  

3.11. MATERIAIS RECOMENDADOS 

 

3.11.1. Todas as tubulações aparentes para implantação dos sistemas e instalações 

(elétrica, hidráulica, telecom, ar condicionado, etc.) deverão ter o 

caminhamento previamente aprovado pela COMPANHIA DO METRÔ e 

padronização de acabamento de acordo com as normas cabíveis de 

maneira a preservar a arquitetura da estação, quando for o caso. 

 

3.11.2. Os fechamentos deverão ser previamente analisados quanto à sobrecarga 

na estrutura da estação. Onde permitido, deverão ser executados com 

materiais leves.  

 

3.11.3. Os fechamentos dos espaços concedidos deverão ser executados de forma 

a garantir a segurança patrimonial dos móveis e materiais existentes no 

interior dos espaços, sendo a CONCESSIONÁRIA integralmente responsável 

pela guarda e manutenção dos mesmos, inclusive em casos de roubo, furto 

ou vandalismo. 
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4. PREMISSAS OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

DO ESPAÇO COMERCIAL 

 

4.1. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 

 

4.1.1. Todos os serviços de implantação serão de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

4.1.2. Para o início das atividades é pré-requisito a aprovação prévia dos projetos 

pela COMPANHIA DO METRÔ, na revisão atualizada. 

 

4.1.3. Os projetos liberados devem ficar disponíveis na frente de obra para 

conferência da fiscalização. 

 

4.1.4. Toda e qualquer implantação somente será liberada pela COMPANHIA 

DO METRÔ após a apresentação e aprovação de programação de 

atividades, baseada nos projetos, onde serão estabelecidos os horários 

de carga e descarga, transporte de materiais e equipamentos que 

porventura passem pelas dependências da estação. 

 

4.1.5. O acesso para realização das obras deverá ser solicitado antecipadamente 

à realização do serviço. 

 

4.1.6. Todos os componentes utilizados nas instalações elétricas e de telecom, 

dentro das dependências do Metrô, deverão ser identificados por cor, 

marca/ logotipos impressos de forma indelével e anilhos, de forma a 

garantir o fácil entendimento das equipes de manutenção nas estações. 

 

4.1.7. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer para uso dos empregados 

contratados a serviço da instalação do espaço comercial, crachá de 

identificação contendo nome completo, RG, foto e período do serviço, 

sendo que os empregados deverão registrar entrada e saída na SSO da 

estação. 

 
4.1.8. Os materiais a serem utilizados na instalação dos espaços comerciais 

deverão ser entregues à medida que forem utilizados, nas datas 

previamente agendadas, evitando interferência nos acessos às estações e 

segurança dos usuários e na operação da estação. 

 
4.1.9. A CONCESSIONÁRIA deverá responsabilizar-se pela limpeza dos locais 

reservados às obras, armazenando e encaminhando o lixo e entulhos para 

local pré-determinado e que será indicado pela COMPANHIA DO METRÔ. 

 

4.1.10. A contratação de caçambas e destinação final dos resíduos gerados são de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA e devem obedecer às legislações 

vigentes. 

 

4.1.11. A implantação dos espaços comerciais não poderá obstruir ou interferir no 

acesso aos equipamentos de segurança. 

 

4.1.12. Os serviços de instalações hidráulicas, elétricas e de sistemas internos às 

lojas poderão ser executados nos horários a serem estabelecidos pela 

COMPANHIA DO METRÔ. 

 

4.1.13. Os serviços de implantação dos espaços comerciais que requeiram a 

instalação de suportes, eletrocalhas, disjuntores e lançamento de cabos 
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elétricos e de telecom, em áreas operacionais das estações, deverão ser 

executados somente com acompanhamento, em período noturno e horários 

determinados pela COMPANHIA DO METRÔ, a fim de não interferir na 

circulação e segurança dos usuários. 

 

4.1.14. A utilização de tomadas das estações para ligação de equipamentos 

elétricos durante a instalação deverá ser autorizada pelo supervisor da 

estação. 

 

4.1.15. Antes do funcionamento comercial dos espaços será realizado, pela 

COMPANHIA DO METRÔ, teste de instalação, de modo a verificar e declarar 

“boas para uso”, as instalações e os equipamentos, conforme projetos e 

especificações técnicas elaboradas pela CONCESSIONÁRIA e aprovadas 

pela COMPANHIA DO METRÔ. 

 

 

4.2. FUNCIONAMENTO DA LOJA 

 

4.2.1. É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA manter todas as instalações e 

suas destinações em pleno funcionamento garantindo as condições de: 

regularidade, continuidade, eficiência, qualidade, conforto e segurança. 

 

4.2.2. Os espaços comerciais poderão permanecer abertos ao público de 5h a 0h, 

de segunda-feira a domingo, devendo manter um período mínimo de 9 

horas por dia útil sendo que o horário de funcionamento mínimo deverá ser 

das 9h às 18h de segunda à sexta-feira. O horário de funcionamento 

deverá ser divulgado aos usuários. 

 
4.2.3. No interior dos espaços utilizados para comercialização de alimentos, 

deverá ser prevista a colocação de lixeiras com tampa de acionamento por 

pedal para depósito dos detritos descartados pelos usuários. 

 

4.2.4. A CONCESSIONÁRIA deverá responsabilizar-se pela armazenagem/ 

estocagem adequada dos produtos a serem comercializados, não podendo 

o mesmo utilizar-se de áreas não destinadas a tal finalidade. 

 

4.2.5. A CONCESSIONÁRIA deverá responsabilizar-se pela disciplina dos 

empregados das lojas ou de terceiros a serviço do negócio durante sua 

permanência nas dependências da estação, comprometendo-se ainda, a 

orientá-los e treiná-los quanto ao respeito e cortesia, seja no 

relacionamento com seus companheiros, usuários ou empregados da 

COMPANHIA DO METRÔ.  

 

4.2.6. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à COMPANHIA DO METRÔ a 

relação dos empregados contratados, contendo:  

- Nome completo 

- Registro Geral (RG) 

- Foto 

- Turno de trabalho 

- Comprovação de vínculo empregatício 

- Estação onde presta o serviço 

 
4.2.6.1. Os empregados contratados a serviço da CONCESSIONÁRIA deverão 

utilizar crachá de identificação, contendo nome completo, RG, foto, turno 

de trabalho e estação em que presta serviço, fornecido pela 

CONCESSIONÁRIA, o qual deverá ser aprovado previamente pela 

COMPANHIA DO METRÔ.  
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4.2.6.2. O uniforme, caso venha a ser utilizado por empregados ou empresa 

contratada pela CONCESSIONÁRIA não poderá confundir-se com o 

uniforme utilizado pela COMPANHIA DO METRÔ.  

 

4.2.7. A CONCESSIONÁRIA deverá adotar todas as providências necessárias ao 

cumprimento das legislações e requisitos de segurança e saúde do trabalho 

de seus empregados, colaboradores, contratados, notadamente as 

exigências das Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214/78 

do Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

 

4.2.8. As situações elencadas abaixo se constituem em impedimentos para a 

execução do objeto licitado nas áreas cedidas pelo Metrô:  

 

a) Não utilização dos EPIs adequados aos riscos observados nas atividades 

e ambientes;  

b) Trabalho em alturas superiores a 2 metros sem as proteções 

estabelecidas na NR 18, subitem 18.13 (Medidas de proteção contra 

quedas de altura);  

c) Trabalho em espaços confinados sem os treinamentos, equipamentos, 

procedimentos, análise de risco e proteção coletiva conforme 

estabelece a NR 33;  

d) Trabalho em instalações elétricas ou nas suas proximidades sem os 

treinamentos, equipamentos, procedimentos, análise de risco e 

proteção coletiva conforme estabelece a NR 10. 

 

4.2.9. A CONCESSIONÁRIA será a única responsável pelas adequações 

necessárias ao bom funcionamento do negócio, em conformidade com a 

legislação vigente, normas e regulamentos da COMPANHIA DO METRÔ, em 

especial com as condições estabelecidas neste instrumento e contrato 

assinado. 

 

4.2.10. A CONCESSIONÁRIA deverá informar o seu faturamento, bimestralmente, 

à COMPANHIA DO METRÔ, em documento emitido por escritório de 

contabilidade. 

 
4.2.11. A CONCESSIONÁRIA deverá manter no estabelecimento comercial, objeto 

desta concessão, as notas fiscais referentes aos produtos em 

comercialização, para efeito de fiscalização. 

 

4.2.12. A CONCESSIONÁRIA deverá manter, durante todo o período de concessão, 

sistema informatizado de controle e emissão de comprovantes fiscais para 

cada venda efetuada.  

 

 

4.3. SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES 

 

4.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá incorporar nas suas estruturas e instalações, 

as proteções físicas necessárias para garantia da segurança no local que 

ocupar atendendo as condições abaixo: 

 

4.3.1.1. Garantir a visibilidade interna de pelo menos uma face do espaço 

comercial, quando em funcionamento; 

 

4.3.1.2. Instalar sistema de fechamento e fechaduras dos espaços comerciais 

adequados à segurança do local. 

 
4.3.2. A CONCESSIONÁRIA poderá utilizar serviço de segurança particular ou 

vigilante desarmado. Nesse caso deverão, obrigatoriamente, utilizar 
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uniforme na cor bege ou terno azul marinho e crachá de identificação. O 

Plano de Vigilância deverá ser acordado com a COMPANHIA DO METRÔ. 

 

4.3.3. A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar imediatamente à COMPANHIA DO 

METRÔ as ocorrências de Segurança Pública nos espaços comerciais ou em 

seu entorno, devidamente registradas em Boletim de Ocorrência. 

 
4.3.4. A CONCESSIONÁRIA não poderá utilizar o sistema metroviário como meio 

de transporte para retirada de valores e/ou sangria dos espaços. 

 

4.3.5. O recolhimento de valores com o uso de carro forte somente poderá ser 

realizado após aprovação, da COMPANHIA DO METRÔ, de procedimento 

que contenha turno da retirada (manhã ou tarde) e nome da estação, a fim 

de evitar qualquer conflito com a operação/ manutenção do sistema. 

 

4.3.6. A aprovação prévia da rotina de recolhimento não implica em 

responsabilidade da COMPANHIA DO METRÔ sobre qualquer incidente que 

venha ocorrer nessa operação. 

 

4.3.7. Deverá ser comunicado imediatamente à SSO da Estação em caso de 

serem encontrados objetos abandonados, caixas, sacolas, pacotes e outros 

materiais estranhos localizados no local ou arredor dos espaços comerciais 

e, por medida de segurança, esses objetos ou materiais não devem ser 

tocados ou removidos.  

 

 

5. FISCALIZAÇÃO / MANUTENÇÃO 

 

5.1. Para as áreas internas aos espaços comerciais, as atividades de 

manutenção serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA e seus 

prepostos. 

 

5.2. A COMPANHIA DO METRÔ terá a prerrogativa de inspecionar, a qualquer 

tempo, a regularidade de tais instalações de acordo com as normas técnicas 

pertinentes. Caso sejam constatadas irregularidades, a CONCESSIONÁRIA 

será notificada e deverá, no prazo estabelecido na notificação, promover a 

regularização das instalações. 

 

5.3. A COMPANHIA DO METRÔ em conjunto com a CONCESSIONÁRIA poderá 

realizar inspeção nas instalações elétricas e outros sistemas a fim de 

garantir que as condições aprovadas em projeto permaneçam inalteradas.  

 

5.4. A critério da COMPANHIA DO METRÔ e em função da gravidade do risco 

identificado, ela própria poderá interditar as instalações ou mesmo 

promover a regularização necessária, sem que caiba à CONCESSIONÁRIA 

quaisquer recursos ou indenizações e devendo a COMPANHIA DO METRÔ 

ser ressarcida pela CONCESSIONÁRIA, considerando-se: 

 

a) Custo da mão de obra, acrescida dos encargos sociais; 

b) Custo dos materiais aplicados, conforme preços registrados no sistema 

de materiais da COMPANHIA DO METRÔ. 

 

5.5. A Concessionária deverá manter os dados atualizados de sua contraparte 

autorizada a tratar diretamente com a COMPANHIA DO METRÔ de forma 

que possibilite o contato 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante todos os 

dias e atender prontamente quaisquer demandas de ordem emergencial, 

para saneamento de ocorrências ou falhas nos sistemas de sua 

responsabilidade. 



 

GNG_06/2016  10 
 

                COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO 

Rua Augusta, 1626   -  CEP 01304-902   -  Cerqueira Cesar   -   Fax (11)  3283-5228   -   Tel. (11) 3371-7411 
CNPJ n 62.070.362/0001-06   -   Inscrição Estadual n 104.978.186.113  -  São Paulo  -  SP -  Brasil 

 

 

5.6. A Concessionária não poderá, no âmbito das suas atividades de 

conservação e manutenção, trocar o tipo de material das instalações, bem 

como as próprias instalações, sem a prévia consulta e aprovação da 

COMPANHIA DO METRÔ, mesmo que sejam para simples atualização de 

instalações, equipamentos e componentes. 

 

 

6. RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) 

 

6.1. A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir as normas e diretrizes federais, 

estaduais e municipais e também as Normas da ABNT pertinentes aos 

resíduos sólidos gerados nas suas atividades, bem como seguir as 

determinações sobre o assunto, estabelecidas pela COMPANHIA DO METRÔ. 

 
6.2. Deverão ser obedecidos pela CONCESSIONÁRIA os locais e os horários para 

o depósito do lixo, bem como as normas para esse recolhimento em comum 

acordo com a COMPANHIA DO METRÔ. 

 
6.3. A Concessionária deverá acondicionar todos os resíduos gerados em 

consequência da execução dos serviços objeto deste instrumento 

contratual, sejam eles sólidos, semissólidos, ou líquidos, em recipiente 

adequado onde haja um correto fechamento e vedação dele. Estes 

recipientes devem ser manuseados de forma a evitar que vazem ou se 

rompam, de acordo com as orientações dos serviços locais de limpeza 

urbana, utilizando-se de sacos impermeáveis, contidos em recipientes 

identificados, se houver coleta seletiva, de acordo com as cores: Azul para 

papéis, Amarelo para metais, Verde para vidros, Vermelho para plásticos, 

Marrom para resíduos orgânicos, Cinza para demais resíduos. Caso não 

haja este gênero de coleta, não se faz necessária a padronização. 

 

6.4. Todos os resíduos acondicionados devem ser armazenados dentro da área 

contratada e de modo que não causem riscos à saúde pública e à qualidade 

do meio ambiente. 

 

6.5. A destinação final dos resíduos é de inteira responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA e deverá obedecer às regras acordadas com a 

COMPANHIA DO METRÔ, às Normas e leis vigentes. 

 

6.6. Caso a CONCESSIONÁRIA se enquadre como sendo grande geradora de 

resíduos sólidos, tal como previsto nas Legislações Municipal, deverá adotar 

todas as providências necessárias ao fiel cumprimento dessa legislação. 

 

7. VEDAÇÕES 

 

7.1. Comercializar qualquer tipo de carga ou recarga de créditos eletrônicos de 

cartões inteligentes do sistema Bilhete Único ou qualquer outro tipo de 

créditos eletrônicos do segmento de transporte de passageiros; 

 

7.2. Comercializar produtos falsificados, de origem desconhecida ou ilícita, 

tóxicos, fora de validade, ou que não atendam as Normas e regulamentos 

legais; 

 

7.3. Comercializar qualquer produto sem Nota Fiscal/Cupom; 

 

7.4. Comercializar/expor produtos político-partidários, de cunho religioso, a 

guarda ou depósito de produtos explosivos, inflamáveis ou de natureza 

perigosa; 
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7.5. A exploração comercial de bens ou atividades que infrinjam a legislação 

vigente e aquelas que possam prejudicar o desenvolvimento operacional do 

sistema metroviário; 

 

7.6. A veiculação de propaganda objeto de restrição por parte do Conselho 

Nacional de Auto Regulamentação Publicitária – CONAR; 

 

7.7. A permanência nas áreas operacionais em horários distintos ao horário de 

operação comercial da estação, salvo por autorização expressa da 

COMPANHIA DO METRÔ; 

 

7.8. A utilização de aparelhos radiofônicos, alto falantes ou congêneres, que 

sejam ouvidos fora das áreas ocupadas, bem como algazarras, distúrbios e 

ruídos; 

 

7.9. A ocupação de fachadas externas e áreas comuns, com mercadorias, 

cartazes, propagandas, indicações e dizeres congêneres. 

 

7.10. A publicidade na forma de distribuição de panfletos, circulares e outros, 

salvo por autorização expressa da COMPANHIA DO METRÔ. 

 

7.10.1. Material de divulgação do espaço comercial, quando permitido, não 

poderá prejudicar a visualização dos equipamentos de segurança, 

comunicação visual, bem como demais painéis de sinalização e 

informação relativas à COMPANHIA DO METRÔ. 

 
7.11. No caso de ocupação com ligação de infraestrutura de água e esgoto, não 

será permitido o descarte de resíduos orgânicos e/ou sólidos na rede de 

esgoto. 

 

7.12. Atuar fora da área concedida, em qualquer tipo de abordagem aos usuários 

e empregados de estação para oferecimento ou divulgação dos produtos; 

 

7.13. Fumar nas áreas das estações do sistema metroviário na forma 

determinada em lei; 

 
7.14. O transporte de materiais de dimensões que excedam a 1,50m x 0,60m x 

0,30m e fora do horário estabelecido dentro das estações; 

 

7.15. Transportar volumes, máquinas e equipamentos utilizando-se dos meios 

rodantes das estações, como por exemplo, elevadores, escadas e esteiras 

rolantes, entre outros; 

 

7.16. O uso gratuito de metrô para transporte de empregados, lojistas e 

terceiros;  

 

7.17. O uso de qualquer equipamento das estações tais como telefones, sistema 

de audição pública, microcomputador, bem como a circulação e/ou a 

utilização das áreas internas das estações; 

 

7.18. A utilização das torneiras da estação ou dos sanitários públicos, para a 

lavagem de utensílios ou preparação de alimentos; 

 

7.19. A utilização de benjamim, extensões, régua e soluções análogas, para 

ligação dos aparelhos elétricos, sendo que a instalação de “nobreak” é 

permitida, desde que sua utilização não caracterize a função de 

extensão/régua elétrica; 
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7.20. A alteração do leiaute ou comunicação visual aprovado inicialmente, sem 

prévia autorização da Companhia do Metrô;  

 

7.21. Alterar o mix de produtos sem prévia e expressa autorização da 

COMPANHIA DO METRÔ; 

 

7.22. Ceder, transferir ou emprestar, no todo ou em parte, as áreas objeto da 

licitação, sem a prévia e expressa autorização da COMPANHIA DO METRÔ. 

 

7.23. A ocupação ou depósito de mercadorias de natureza inflamável, explosiva 

ou perigosa. 

 

7.24. A utilização da marca Metrô, logotipos, símbolos ou cores que remetam ou 

se associem de forma a vincular, a comercialização/negócio específico 

proposto com a COMPANHIA DO METRÔ; 

 

 

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA 

 

8.1. As obrigações e responsabilidades abaixo relacionadas deverão ser 

expressamente atribuídas à(s) futura(s) CONCESSIONÁRIA(s): 

 

8.1.1. Encargos de implantação, manutenção, limpeza e vigilância, com todos os 

custos, bem como o pagamento dos tributos, caso existam, referentes às 

áreas licitadas, a partir da assinatura do contrato; 

 

8.1.2. Executar, com recursos próprios, todas as instalações e estruturas 

necessárias à exploração comercial da área, devendo para isso 

desenvolver as ações necessárias à sua implantação, requerendo a 

expressa aprovação da COMPANHIA DO METRÔ, sempre que necessário; 

 

8.1.3. Arcar com a responsabilidade decorrente de todas as obrigações e 

compromissos contraídos, bem como por todos os encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais, tributários e 

outros que porventura venham incidir sobre o objeto da Concessão; 

 

8.1.4. Responsabilizar-se integralmente pelos danos ou prejuízos causados à 

COMPANHIA DO METRÔ e/ou a terceiros, oriundos de dolo ou culpa 

durante a execução do Contrato, diretamente ou por seus prepostos, 

empregados ou terceiros contratados; 

 

8.1.5. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos, sejam pessoais ou 

patrimoniais à COMPANHIA DO METRÔ e seus empregados, por terceiros 

ou seus usuários e consumidores e deverá ressarcir os prejuízos 

ocorridos, eximindo a COMPANHIA DO METRÔ de qualquer 

responsabilidade; 

 

8.1.6. Contratar seguros e encaminhar as apólices para a COMPANHIA DO 

METRÔ, para as seguintes coberturas: 

 

a) Seguro de Responsabilidade Civil para cobertura de casos que, em 

virtude da existência, uso, conservação e vigilância do objeto do 

contrato possam demandar sanções indenizatórias, por danos pessoais 

e/ou materiais a terceiros, nos termos da legislação pertinente e 

vigente, bem como das edificações; 
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b) Seguro contra incêndio com cobertura do mobiliário, instalações e 

equipamentos da CONCESSIONÁRIA e das edificações, caso existam, na 

área objeto do futuro contrato. 

 

8.1.7. Pagar quaisquer despesas, tributos, tarifas e emolumentos ou 

contribuições federais, estaduais ou municipais da área objeto do contrato 

de concessão de uso, que decorrerem da utilização do imóvel, bem como 

da exploração comercial das atividades, inclusive encargos previdenciários 

e securitários; 

 

8.1.8. Arcar com o ressarcimento à COMPANHIA DO METRÔ das despesas 

decorrentes da ocupação, como consumo de energia elétrica dentre 

outras, quando a entrada for unificada. A cobrança será feita por meio de 

emissão de documento de cobrança com base na apuração dos custos; 

 
8.1.9. Cumpre à CONCESSIONÁRIA e aos seus empregados ou prepostos: 

 
a) Acatar as determinações da Companhia do Metrô; 

b) Conduzir–se com atenção e urbanidade;  

c) Abster-se da prática de atos atentatórios à segurança; 

d) Adotar as providências necessárias para que esteja fisicamente presente 

pessoa competente para responder em nome da CONCESSIONÁRIA 

durante o período em que o espaço comercial permanecer em 

funcionamento; 

e) Solicitar autorização prévia da Companhia do Metrô para realizar 

manutenção. 

 

8.1.10. No caso de comercialização ou prestação de serviços de produtos 

cosméticos e farmacêuticos, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar 

prova de Registro de Produtos no Ministério da Saúde, junto ao mix dos 

produtos a serem comercializados ou serviços a serem prestados, nos 

termos da legislação federal, estadual e municipal que rege a matéria. 

 

8.1.11. Em caso de comercialização ou prestação de serviços de alimentação, 

bebida e outros análogos, a CONCESSIONÁRIA deverá atender 

rigorosamente a legislação sanitária federal, estadual e municipal, entre 

elas as determinações da COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 

COVISA, especialmente quanto aos itens abaixo elencados: 

 

a) Reserva de espaço adequado para manipulação dos alimentos e 

circulação; 

b) Pia para higienização das mãos com instruções do método correto; 

c) Abertura da estrutura que permita a entrada e saída dos trabalhadores 

na posição ereta; 

d) Utilização de uniforme completo, incluindo touca e demais “EPIs” 

referentes à manipulação de alimentos. 

e) Registro de controle da validade e temperatura dos alimentos; 

f) Registro de rastreabilidade dos alimentos (fornecedores);  

g) Cadastro municipal de vigilância em saúde; 

h) Atestados Médicos dos colaboradores e 

i) Manual de boas práticas para manipulação de alimentos sempre 

disponível para consulta. 

 

8.1.12. Em caso de comercialização ou prestação de serviços de salão de beleza, 

cabelereiro, barbeiro, depilação, manicure, pedicuro, podologia, estética e 

outros análogos, a CONCESSIONÁRIA deverá atender rigorosamente a 

legislação sanitária federal, estadual e municipal, entre elas as 

determinações da COORDENAÇÃO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE—COVISA. 
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8.1.13. Caso sejam constatadas situações que possam caracterizar transgressões 

às normas técnicas, regulamentos e leis em vigor caberá à 

CONCESSIONÁRIA comunicar imediatamente à COMPANHIA DO METRÔ, 

por escrito, sobre tal possibilidade e adotar as providências necessárias 

para que eventuais irregularidades sejam sanadas. 

 

8.1.14. Todas as benfeitorias executadas pela CONCESSIONÁRIA, sejam úteis 

necessárias e/ou voluptuárias, efetuadas nas áreas de propriedade da 

COMPANHIA DO METRÔ, ficarão a ela incorporadas, a exclusivo critério da 

mesma, sem que caiba à CONCESSIONÁRIA ressarcimento de qualquer 

espécie. As benfeitorias não poderão ensejar o pleito de renovação, 

indenização ou prorrogação do instrumento contratual. 

 

8.1.15. Em caso de acidente ou mal súbito de empregados a serviço da 

CONCESSIONÁRIA, esta deverá encaminhar a vítima, conforme Plano de 

Atendimento na Ocorrência de Mal Súbito ou Acidente com Empregados 

acordado com a COMPANHIA DO METRÔ. Quando do encaminhamento 

pela COMPANHIA DO METRÔ, a CONCESSIONÁRIA deverá ressarcir os 

custos decorrentes da remoção, mediante pagamento de Documento de 

Cobrança. 

 

8.1.16. A CONCESSIONÁRIA deverá executar os serviços de limpeza interna do 

espaço comercial continuamente, de forma a manter as áreas sempre 

limpas. 

 

8.1.17. A execução dos serviços de limpeza deverá considerar a segurança dos 

usuários e empregados, ou seja, não será permitida atividade de risco 

sem os devidos cuidados ou que prejudiquem o fluxo da estação. 

 

 

 

 

 

 


