CADERNO TÉCNICO
L I N H A

V E R D E

A PRAÇA UNITAH LINHA VERDE lhe dá as boas-vindas e tem o prazer
de ter sua participação no empreendimento.

BOAS-VINDAS

Cada novo cliente que se integra a PRAÇA UNITAH LINHA VERDE faz
com que nossos esforços em prestar serviços com excelência sejam
potencializados.
Por isso, temos claro que nossa maior satisfação é poder contribuir na
consolidação do sucesso de sua empresa.
Seja muito bem-vindo!

CONTATOS
Dúvidas em relação ao entendimento das informações contidas neste manual poderão ser
esclarecidas através dos seguintes contatos:
projetos@pracaunitah.com.br

TERMINAIS
Linha Verde: Vila Prudente, Tamanduateí, Sacomã, Alto do Ipiranga, Santos – Imigrantes, Chácara
Klabin, Ana Rosa, Paraíso, Brigadeiro, Consolação, Trianon-Masp, Clínicas, Sumaré e Vila Madalena

FALE CONOSCO

VENDAS

• Instagram: @pracaunitah

• Telefone: (11) 2451-2054

• Facebook: www.facebook.com/pracaunitah/

• Whatsapp: (11) 94517-3837

• E-mail: cal@pracaunitah.com.br

• E-mail: contato@ablsan.com.br

• Site: www.pracaunitah.com.br

• Paulo Pinheiro: paulo.pinheiro@unitahempreendimentos.com.br

• Fale com o presidente:

• Flora: flora@ablsan.com.br

presidente@pracaunitah.com.br
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1.1.		

OBJETIVO DESTE MANUAL

Este manual foi criado para orientar sua equipe de profissionais envolvidos na implantação
e/ou reforma de sua loja. Sugerimos que toda a sua equipe técnica tenha acesso a ele para
manter-se bem informada sobre as diretrizes da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE.
É importante lembrar que, ao aceitarem o contrato com a PRAÇA UNITAH LINHA VERDE,
obrigam-se a cumprir integralmente todas as instruções, sendo de sua total responsabilidade
a não observância deste regramento.

Introdução

1.2.

RESPONSABILIDADE DO LOJISTA

É responsabilidade do lojista:
• Cumprir as instruções deste Caderno Técnico;
•

Colaborar com as fiscalizações;

•

Ser responsável por sua loja e ajustes perante a PRAÇA UNITAH LINHA VERDE;

•

Conferir todas as medidas e interferências para as instalações de sua loja antes de

iniciar os projetos;
•

Garantir a aprovação dos projetos junto a PRAÇA UNITAH LINHA VERDE antes da

execução das obras.
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O prazo para análise dos projetos pela PRAÇA UNITAH LINHA VERDE será de até 15
(quinze) dias úteis.
O lojista deverá encaminhar os projetos para análise em arquivos digitais no endereço:
projetos@pracaunitah.com.br

2.1. CONDIÇÕES DE ENTREGA DAS LOJAS PELA PRAÇA UNITAH
A construção das lojas é de responsabilidade de cada lojista. As lojas devem seguir todas

Elaboração
e aprovação
dos projetos

as orientações técnicas apontadas neste caderno que tem como base principal o contrato
de concessão nº 10015379 da Linha Verde do Metrô.

2.2. CIVIL
Utilizar em suas estruturas, forros, acabamentos internos e externos, mobiliário e
comunicação visual, materiais Classe I, II-A, III-A, II-B ou IV-A Grupo/Divisão F-4 (conforme
Instrução Técnica nº 10/2019 – Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento do
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo).
Fechamento de forro em material isolante e resistente.
O lojista deverá seguir Padrão único para todas as estações. O projeto deverá privilegiar
fachadas em vidro para exposição interna dos produtos com fechamento externo em porta
de aço de enrolar.
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2.2. CIVIL (Continuação)
A comunicação visual deverá ser limitada à fachada, não sendo permitida

Se a área da sua loja estiver a distância inferior a 1,00m (um metro) do piso

a instalação de comunicação visual perpendicular à fachada. A altura da

tátil, a PRAÇA UNITAH LINHA VERDE recuará a face do espaço que estiver

comunicação visual também deverá ser padronizada por estação, com a

nesta distância ou o lojista deverá refazer o piso tátil conforme orientação

instalação de letreiro em espaço de até 38cm altura e 90cm de largura,

da COMPANHIA DO METRÔ de forma atender a Norma NBR 9050 de 2015 -

profundidade máxima de 15 cm. Não serão autorizadas a utilização de faixas

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

e banners nas fachadas.

Não será permitida a utilização da marca Metrô, logotipos, símbolos ou cores

A altura do fechamento das lojas deverá estar de acordo com o pé direito da

que remetam ou se associem, de forma a vincular, a comercialização/negócio

estação, sendo que em estações com o pé direito superior, esse limite não poderá

específico proposto com a companhia do Metrô, bem como uso de cunho

ultrapassar 3 (três) metros de altura.

político partidário ou religioso.

A estrutura dos espaços comerciais não poderá interferir na visibilidade

Os lojistas deverão adequar os espaços e equipamentos para atendimento às

da comunicação visual da Estação. Caso seja necessário, a PRAÇA UNITAH

pessoas portadoras de necessidades especiais.

LINHA VERDE deverá ser consultada previamente através de projeto e

O lojista deverá apresentar os projetos para implantação do negócio, diretamente

memorial técnico, para análise em conjunto com a Companhia do Metrô para

ou por terceiros por ele contratado, para análise da PRAÇA UNITAH LINHA

autorizar do remanejamento das peças de comunicação visual, obviamente

VERDE.

após aprovação do Metrô.

Os projetos deverão ter um responsável técnico e devem estar de acordo com

Todos os projetos de arquitetura e comunicação visual, elétrica, hidráulica,

as especificações apresentadas neste Caderno Técnico.

telefonia e outros que se fizerem necessários, para o perfeito funcionamento de
cada loja deverão ser analisados e aprovados previamente pela PRAÇA UNITAH
LINHA VERDE.
A ocupação do espaço disponível estará de acordo com a Instrução Técnica nº
45/2019 – Segurança Contra Incêndio para Sistema de Transporte sobre Trilhos
do Corpo de Bombeiros de Policia Militar do Estado de São Paulo e Decreto
63.911 de 10 de dezembro de 2018. Portanto, é de responsabilidade do lojista
seguir rigorosamente as regras, instruir seus colaboradores e contratados sobre
as normas de segurança contra incêndios nas dependências de sua loja e nas

2.2. INSTALAÇÕES
ELÉTRICA: É de responsabilidade de cada lojista contratar um profissional
devidamente habilitado para elaboração do projeto elétrico. Contemplam o
projeto de elétrica: (i) o diagrama unifilar com a distribuição de circuitos dentro
da loja, (ii) e a interligação até o quadro de distribuição geral que alimenta o
respectivo box.

áreas da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE do Metrô.
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2.3. INSTALAÇÕES (Continuação)
A PRAÇA UNITAH LINHA VERDE deverá receber o projeto com a devida anotação

com projetos para aprovação junto ao Metrô. O custo destas instalações, caso

de responsabilidade técnica do profissional ou da empresa responsável.

sejam aprovadas, serão de responsabilidade do lojista.

As cargas disponíveis para cada loja será definida de acordo com o projeto de

Após aprovação do projeto, o lojista deverá providenciar a ART de execução

implantação enviado a Ductus que será disponibilizado e caso seja necessário,

da infraestrutura hidráulica, informando com antecedência de no mínimo 72

podem utilizar energia trifásica, 3 fases + terra.

(setenta e duas) horas para o início das respectivas obras.

Caso a loja tenha demanda superior a carga definida de acordo com o projeto

GLP: Em atendimento das normas do Metrô-SP, é expressamente proibido a

de implantação, o processo será analisado pela área de planejamento. Caso

utilização, comercialização, armazenamento ou transporte de GLP ou quaisquer

haja custo para ampliação da disponibilidade desta carga, o custo será de

outros tipos de combustíveis ou produtos inflamáveis na PRAÇA UNITAH LINHA

responsabilidade do lojista.

VERDE.

O sistema será de baixa-tensão 220volts.

AR CONDICIONADO: Poderão ser utilizados condicionadores de ar. O dreno

O lojista deverá providenciar a ART de execução da infraestrutura elétrica,

deverá estar de acordo com a instalação hidráulica citada neste CT.

informando com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas para o

EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO: Não haverá exaustão.

início das respectivas obras.

Onde houver necessidade de instalação de exaustão, deverá ser solicitado

TELECOMUNICAÇÃO: Para o caso de utilização através de cabos, o lojista

previamente com justificativa juntamente com projetos, para aprovação

deverá apresentar projeto específico para instalação da infraestrutura e informar

junto ao Metrô. O custo destas instalações, caso sejam aprovadas, serão de

o cronograma de instalações para acompanhamento de frentes de trabalhos do

responsabilidade do lojista.

Metrô, nos horários específicos.

A PRAÇA UNITAH LINHA VERDE deverá receber o projeto com a devida

DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: A PRAÇA UNITAH LINHA VERDE

anotação de responsabilidade técnica do profissional ou da empresa

receberá aprovação do Corpo de Bombeiros de suas áreas comerciais de

responsável.

processo viabilizado pelo Metrô. Não haverá detector de fumaça.

Após aprovação do projeto, o lojista deverá providenciar a ART de execução

HIDRÁULICA: Não haverá rede hidráulica. Onde houver necessidade de instalação

da exaustão e/ou ventilação, informando com antecedência de no mínimo

hidráulica, deverá ser solicitado previamente, com justificativa, juntamente com

72 (setenta e duas) horas para o início das respectivas obras.

projetos para aprovação junto ao Metrô. O custo destas instalações, caso sejam
aprovadas, serão de responsabilidade do lojista.
ESGOTO: Não haverá rede de esgoto. Onde houver necessidade de instalação de
rede de esgoto, deverá ser solicitado previamente, com justificativa, juntamente
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2.3. INSTALAÇÕES (Continuação)
Caso haja aprovação pelo Metrô, deverá conter no projeto a especificação da

PROJETO DO LETREIRO: Deve ser enviado projeto detalhado do letreiro e/

exaustão: uso de coifa comum dentro da Norma técnica NBR 14.518 da ABNT,

ou identificação do nome fantasia na fachada do espaço locado para análise

além disso deverá seguir as seguintes diretrizes: a coifa deverá prevenir contra

da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE, respeitando as medidas de até 90 cm x

odores e prever eliminação da gordura residual na coifa e no duto de exaustão

38 cm x 15 cm.

a fim de eliminar o risco de incêndio por acúmulo de gordura. Atividades
que envolvam a manipulação de alimentos deverão atender rigorosamente a
legislação sanitária federal, estadual e municipal, entre elas as determinações da
Coordenação de Vigilância em Saúde - COVISA e demais órgãos. Fica proibido
qualquer tipo de cheiro ou odor além dos limites dos espaços comerciais.
Após a conclusão das instalações, o setor de fiscalização da PRAÇA UNITAH
LINHA VERDE efetuará a aprovação dos serviços e a ligação da energia elétrica
e da água (quando for o caso) em até 48 (quarenta e oito) horas, liberando o
início das atividades comerciais do lojista.

2.5. RESPONSABILIDADE PELOS PROJETOS
Antes da elaboração do projeto e respectiva execução das obras, o lojista
deverá conferir a locação dos pontos das instalações fornecidas pela PRAÇA
UNITAH LINHA VERDE, in loco.
Conforme já mencionado, os projetos devem ser submetidos à análise
e aprovação pela PRAÇA UNITAH LINHA VERDE, antes da execução de
quaisquer modificações desejadas pelo lojista, conforme consta no Contrato
de Locação devidamente assinado pelo Lojista.

2.4. LISTA DE PROJETOS A SEREM APRESENTADOS PELO LOJISTA

A “Liberação para Execução” dos projetos pela PRAÇA UNITAH LINHA
VERDE não significa que esta assume qualquer responsabilidade por sua

ARQUITETURA: Plantas com layout gerais, cortes, detalhes, acabamentos,

elaboração, a qual caberá especificamente aos projetistas contratados pelo

medidas e projetos de comunicação visual.

lojista.

FIXAÇÃO DE OBJETOS: A implantação de estrutura auxiliar, fixados em paredes,

A equipe técnica da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE não é responsável por

tetos, dentro ou fora da loja, devem ser planejados a fim de não danificar, furar,

compatibilizar os projetos das diferentes disciplinas que forem apresentadas.

arranhar ou riscar as estruturas internas ou externas das lojas.

Havendo necessidade de aumento dos pontos das instalações fornecidos

A instalação de cremalheira ou slatt wall deverá ser feita pelo profissional

pela PRAÇA UNITAH LINHA VERDE, havendo possibilidade técnica de

contratado pelo lojista, após aprovação do projeto pela PRAÇA UNITAH LINHA

atendimento, todos os custos serão de responsabilidade do lojista.

VERDE.
Estes seguirão o padrão aprovado e terão as dimensões de mercado comuns
ao slatt wall.

09

Elaboração e aprovação dos projetos

2.6. APRESENTAÇÃO DE PROJETOS
Recomenda-se que os projetos de instalações sejam entregues somente
após aprovação do projeto arquitetônico. Poderão haver solicitações pela
PRAÇA UNITAH LINHA VERDE de correções ou acréscimos de detalhes
complementares.
O início das obras está condicionado à liberação de todos os projetos
pela PRAÇA UNITAH LINHA VERDE e apresentação de documentos dos
contratados e apresentação do cronograma de cada atividade para liberação
de frente de trabalho para acompanhamento das execuções.
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3.1. PROJETO ARQUITETÔNICO
O projeto de arquitetura deve mostrar as soluções previstas para layout / mobiliário, bem
como detalhamento de outros detalhes específicos.

Normas para
desenvolvimento
dos projetos

Necessário entregar o projeto da planta baixa, com ao menos um corte interno demonstrando
os detalhes com especificações e materiais a serem utilizados, de acordo com as determinações
deste CT, ART do projetista responsável e comprovante de pagamento da respectiva guia.
Os materiais e revestimentos a serem escolhidos e aplicados nos acabamentos das lojas
deverão estar em sintonia com o padrão de acabamento da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE,
cabendo a esta a não aceitação de possíveis especificações que venham denegrir ou depreciar
a imagem do empreendimento.
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Normas para desenvolvimento
dos projetos

3.2. FACHADA

avaliará se os elementos propostos estão dentro do tamanho e materiais
adequados.

Deverão ser respeitados os limites verticais e horizontais informados na
planta técnica de cada estação. Os letreiros das fachadas poderão avançar

Não serão admitidas fixações de cartazes na fachada com informações

até 15 (quinze) cm além do alinhamento da loja.

escritas à mão ou de qualquer outra forma que venham a denigrir a

Não serão permitidas fachadas com intuito provisório, tais como aplicação

imagem da PRAÇA UNITAH.

de adesivo, lona impressa ou pintura do letreiro à mão.
A testeira devera estar dentros limites da área comercial.

O uso da fachada só será autorizado mediante aprovação pelo departamento

Não serão permitidos letreiros lampejantes, com animação, sonoros, ou com

de projetos e comunicação da PRAÇA UNITAH, que avaliará se os elementos

neon exposto. Todos os dispositivos de fixação deverão estar totalmente

propostos estão dentro do tamanho e materiais adequados.

escondidos.
Serão permitidos letreiros com letras em PVC expandido, acrílico, alumínio
escovado, chapa galvanizada pintada, aço inox, MDF, letra caixa com
LED ou letra bloco com pinos. Cabe a equipe de MARKETING avaliações
de novas propostas desde que não interfiram no conforto, usabilidade,
segurança e padrão da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE ou do Metrô.
A iluminação externa deverá respeitar o padrão fornecido pela PRAÇA
UNITAH LINHA VERDE.
Está autorizada a fixação de apenas um letreiro por fachada.
Não é permitido colocar na fachada qualquer outra informação além do
nome fantasia da loja, excetuando-se os casos previamente aprovados
pela PRAÇA UNITAH LINHA VERDE.
Será fornecido pela PRAÇA UNITAH LINHA VERDE o número da loja, fixado
no canto inferior esquerdo de cada testeira.
Não serão admitidas fixações de cartazes na fachada com informações

3.3. PISO
O Piso da loja poderá ser o existente ou revestido. O piso da loja também
pode ser elevado permitindo que as instalações estejam disponíveis para
futuras adequações e manutenções.
O material deve ser antiderrapante a fim de evitar acidentes e estarem
de acordo com a Instrução Técnica nº 10/2019 – Controle de Materiais de
Acabamento e Revestimento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do
Estado de São Paulo.
Caso o piso seja elevado, o piso deve estar dimensionado para uma carga
de até 400kg/m², não sendo admitidas cargas superiores. Caso o lojista
descumpra esta determinação, todos os danos causados serão integralmente
de sua responsabilidade.

escritas à mão ou de qualquer outra forma que venham a denigrir a imagem
da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE.
O uso da fachada só será autorizado mediante aprovação pelo departamento
de projetos e comunicação da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE, que
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Normas para desenvolvimento
dos projetos

3.4. PAREDE

3.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Utilizar em suas estruturas, paredes, acabamentos internos e externos,

O lojista deverá consultar os projetos fornecidos pela PRAÇA UNITAH LINHA

materiais Classe I ou II-A (conforme Instrução Técnica nº 10/2019 –

VERDE, para prever o encaminhamento necessário para suas instalações

Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento do Corpo de

elétricas. Deverá apresentar o seu projeto elétrico contendo todas as instalações

Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo).

a serem feitas a partir do quadro geral da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE, que se

Divisórias em material isolante e resistente.

localiza próximo ao módulo equivalente à sua loja (conforme planta específica)

O lojista deverá seguir padrão único para todas as estações da

contendo: (i) planta com indicação das tubulações, circuitos e fiações, pontos

PRAÇA UNITAH LINHA VERDE da

de iluminação e força, (ii) diagrama unifilar, quadro com resumo das cargas

do Metrô. O projeto deverá

privilegiar fachadas em vidro para exposição interna dos produtos

instaladas, e (iii) ART do projetista responsável.

com fechamento externo em com porta de aço de enrolar.

O consumo de energia de cada loja será medido individualmente através de
nas

medidor específico instalado pelo lojista, para medições mensais. O custo deste

construções, tais como novas paredes internas à loja, sem nova análise

medidor será integralmente de responsabilidade do lojista. O medidor deverá

dos projetos.

ser instalado em local de fácil acesso para as medições de consumo de kw/h.

Após

aprovação

do

projeto,

serão

permitidas

alterações

feitas em caixas de passagem. Os eletrodutos e caixas de passagem a serem

3.5. TETO
Utilizar em suas estruturas, forros, acabamentos internos e externos,
materiais Classe I ou II-A (conforme Instrução Técnica nº 10/2019 –
Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento do Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo). Fechamento de
forro deverá ser em material isolante e resistente.

utilizados deverão ser de aço galvanizado na cor preta.
Não é permitido que as instalações elétricas fiquem visíveis. Tais componentes
deverão estar recobertos por elementos ou revestimentos decorativos
compatíveis com o projeto de arquitetura da loja ou o sistema desenvolvido pela
PRAÇA UNITAH. O projeto de instalação elétrica deverá conter a especificação
dos modelos das luminárias e lâmpadas adotadas, bem como detalhes de
instalação.

A iluminação será definida e instalada pelo lojista, de acordo com o
layout da loja e projeto previamente apresentado e aprovado pela
PRAÇA UNITAH LINHA VERDE.
O esforço mecânico de luminárias e objetos presos ao teto da loja,
deverão ser encaminhados para análise afim de evitar sobrepeso e
acidentes no interior das lojas.
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Normas para desenvolvimento
dos projetos

3.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Continuação)
O lojista deverá considerar a carga prevista (KW) de sua loja, fornecida

fiscais de cada produto devem ser apresentadas para encaminhamento

em planta técnica. A carga total instalada não poderá exceder estes

ao Metrô. Os eletrodutos devem ser de alumínio.

valores. Cada loja efetuará sua instalação, com profissional habilitado
e com os projetos devidamente aprovados pela PRAÇA UNITAH
LINHA VERDE, com alimentação no mínimo de 4 cabos (2F+N+T) para
instalações bifásicas, ou 5 cabos (3F+N+T) para instalações trifásicas,
nas tensões 127V e 220V. A potência máxima disponibilizada para
cada loja é de 15kW. Caso haja necessidade de entrega para potência
superior a este valor, o lojista deverá apresentar projeto específico
e aguardar a análise do setor de planejamento da PRAÇA UNITAH

3.7. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
O projeto de prevenção e combate a incêndio da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE
está aprovado junto ao Corpo de Bombeiros, e já contempla os Hidrantes do
Terminal.
Cada loja deverá instalar o extintor específico de pó químico ABC - mínimo 4kg.

LINHA VERDE.
Todos projetos deverão prever os circuitos com proteções por
disjuntores

termomagnéticos

que

não

poderão

ter

função

3.8. HIDRÁULICA

de

interruptor. Na parte interna da porta do quadro deverá ser fixado
um diagrama unifilar identificando os circuitos e locais alimentados
pelo quadro. Os circuitos de iluminação deverão ser independentes
dos circuitos de tomadas. Todas as emendas deverão ser feitas em
caixas de passagem. Os eletrodutos e caixas de passagem a serem
utilizados deverão ser de alumínio, conforme exigência do Metrô.
Todos os condutores devem ser livres de halógenos.
Não é permitido que as instalações elétricas fiquem visíveis. Tais
componentes deverão estar recobertos por elementos ou revestimentos
decorativos compatíveis com o projeto de arquitetura da loja. O projeto
de instalação elétrica deverá conter a especificação dos modelos das
luminárias e lâmpadas adotadas, bem como detalhes de instalação.
Todo material instalado deve ser apresentado em lista de aplicação
de materiais juntamente com os custos individuais e totais. As notas

Na hipótese da utilização do sistema hidráulico, o lojista deverá encaminhar
o projeto com a justificativa da utilização, para que a PRAÇA UNITAH LINHA
VERDE possa solicitar a análise do Metrô.
Caso seja aprovado, o projeto deverá prever uma infraestrutura para
fornecimento de água fria dentro da loja em tubo de cobre de Ø32mm, que
deverá constar em planta com os pontos da rede, corte indicando a altura
dos mesmos, e o esquema isométrico. A instalação da torneira, pia e demais
acessórios, será de responsabilidade do lojista.
O consumo de água da loja será medido individualmente através de medidor
específico e instalado pelo lojista. O custo deste medidor será integralmente
de responsabilidade do lojista.
O medidor deverá ter livre acesso para leituras mensais do consumo.
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3.8. HIDRÁULICA (Continuação)

3.9. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

As tubulações deverão ser em cobre da TIGRE ou AMANCO. Não serão

Não é permitido utilização de Gás, GLP ou similares, quaisquer tipos de elementos

permitidas curvas forçadas com emprego de calor. Deve-se aplicar o

combustíveis, inflamáveis ou explosivos.

uso de curvas e joelhos com ângulo máximo de 45°.
As tubulações de esgoto terão no mínimo 3% de declividade. As
tubulações serão aparentes com proteção informadas em plantas

3.10. AR CONDICIONADO

específicas.
Caso seja aprovado pelo Metrô, o esgoto terá sua caixa de gordura

As lojas deverão apresentar o cálculo de demanda e potências dos aparelhos,

com de tela metálica para evitar a passagem de detritos e que está

juntamente com os respectivos projetos elétricos, conforme informado neste

instalada na parte externa da loja sob o piso do terminal. Não será

Caderno Técnico. Caso ultrapassem o limite de potência disponibilizada neste

permitido cortar o piso para embutir qualquer outro tipo de caixa de

CT, o uso do condicionador de ar não será aprovado.

gordura.

Para casos que as cargas permitam a instalação dos condicionadores de ar, os

Sob hipótese alguma poderão ser despejados restos de alimento ou

dutos metálicos devem ser construídos de chapa de aço galvanizada grau B,

gordura no ponto para ralo instalado pelo cliente, que obrigatoriamente

com revestimento de 250 g/m² de zinco, conforme ABNT NBR 7008.

deverá ser sifonado com fecho hídrico mínimo de 50mm.

Os dutos flexíveis devem ser fabricados com laminado de poliéster com alumínio

Caso haja identificação de entupimento ocasionado pelo lojista, o

e espiral de arame de aço cobreado, anticorrosivo e indeformável. Os dutos

custo do serviço de manutenção será integralmente repassado ao

flexíveis devem ser instalados de forma a permitir sua retirada para limpeza e

lojista.

reinstalação com facilidade.

Não haverá rede para água quente.

O dreno deve ser dimensionado conforme orientações do item Hidráulica, neste

Todo material instalado deve ser apresentado em lista de aplicação

CT.

de materiais juntamente com os custos individuais e totais. As notas

Todo material instalado deve ser apresentado em lista de aplicação de materiais

fiscais de cada produto devem ser apresentadas para encaminhamento

juntamente com os custos individuais e totais. As notas fiscais de cada produto

ao Metrô.

devem ser apresentadas para encaminhamento ao Metrô.

15

Normas para desenvolvimento
dos projetos

3.11. EXAUSTÃO
Não haverá exaustão nas lojas da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE.

Após aprovação do projeto, o lojista deverá providenciar a ART de

Caso haja a necessidade, o lojista deverá apresentar a justificativa

execução da exaustão e/ou ventilação, informando com antecedência

juntamente com o projeto para análise do Metrô.

de no mínimo 72 (setenta e duas) horas para o início das respectivas

Caso seja aprovado, o lojista que apresentar atividades que envolvam a

obras.

manipulação de alimentos deverão atender rigorosamente a legislação

Após a conclusão das instalações, o setor de fiscalização da PRAÇA

sanitária federal, estadual e municipal, entre elas as determinações

UNITAH LINHA VERDE efetuará a aprovação dos serviços e a ligação

da Coordenação de Vigilância em Saúde - COVISA e demais órgãos.

da energia elétrica e da água (quando for o caso) em até 48 (quarenta

Fica proibido qualquer tipo de cheiro ou odor além dos limites dos

e oito) horas, liberando o início das atividades comerciais do lojista.

espaços comerciais.

Todo material instalado deve ser apresentado em lista de aplicação

Deverá conter no projeto a especificação da exaustão: uso de coifa

de materiais juntamente com os custos individuais e totais. As notas

comum dentro da norma técnica NBR 14.518 da ABNT, além disso

fiscais de cada produto devem ser apresentadas para encaminhamento

deverá seguir as seguintes diretrizes: a coifa deverá inibir contra

ao Metrô.

odores e prever exclusão da gordura residual na coifa e no duto
de exaustão a fim de eliminar o risco de incêndio por acúmulo de
gordura.
Os elementos de cocção não poderão ser maiores que a coifa, caso
haja.
É de responsabilidade de cada lojista contratar um profissional
devidamente habilitado para elaboração do projeto de exaustão e/
ou ventilação.
A PRAÇA UNITAH LINHA VERDE deverá receber o projeto com a
devida anotação de responsabilidade técnica do profissional ou da
empresa responsável.
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4.1. DISPOSIÇÕES GERAIS

Execução
das obras

É de responsabilidade dos lojistas executar toda obra de construção, montagem, acabamento,
externo e interno, fornecimento de todo o mobiliário das lojas, bem como as instalações de energia,
água e esgoto, ou outras instalações que se fizerem necessárias ao perfeito funcionamento das
suas operações comerciais, desde que previamente aprovadas pela PRAÇA UNITAH LINHA VERDE,
conforme detalhado neste Caderno Técnico.
Os materiais e equipamentos utilizados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade, obedecendo fielmente às especificações dos projetos que foram submetidos à PRAÇA
UNITAH LINHA VERDE e por esta aprovado, além de estarem de acordo com a Instrução Técnica
nº 10/2019 – Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento do Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar do Estado de São Paulo e NR10, NBR1367, NBR 18801.
Os projetos devem estar “Liberados para Execução” e as ARTs e comprovantes das guias
de pagamento entregues, inclusive a do responsável pela execução das obras. É também
responsabilidade do lojista recolher os encargos sociais e trabalhistas de mão de obra que vier a
contratar.Os lojistas serão responsáveis por tomar as providências necessárias para a obtenção dos
Alvarás de Funcionamento, Certificado de Autorização de Funcionamento (documento emitido
pela Anvisa) e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros quando necessários, que deverão ser
protocolados junto à PRAÇA UNITAH LINHA VERDE com 10 (dez) dias de antecedência a data
prevista para a inauguração da loja, de forma que inexistam quaisquer obstáculos legais ao pleno
funcionamento desta.Deverão ser mantidos no interior das lojas, cópias das licenças, documentos,
e projetos liberados para execução, sob pena de paralisação das obras no ato da inspeção e
notificação.É dever do lojista se responsabilizar pela contratação do Seguro Patrimonial com a
cobertura básica no valor do bem locado e coberturas acessórias tais como: Danos Elétricos, Roubo
de Bens, Vendaval, Alagamento e Desmoronamento para amparo de prejuízos que possa sofrer
em decorrência destes riscos, bem como Responsabilidade Civil Estabelecimentos Comerciais e/
ou Industriais – Operações para garantia de pagamento na reparação de danos materiais e/ou
corporais causados a terceiros.Na hipótese de realização de obras e reformas no local de risco,
o lojista também ficará responsável pela contratação de seguro Riscos de Engenharia/Produto
Reforma no valor do projeto/orçamento com as coberturas Básica para Obras Civis em Construção,
Instalação e Montagem, Responsabilidade Civil Geral e Cruzada e Propriedades Circunvizinhas.
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4.2. CANTEIRO DE OBRAS
O acesso à obra só é permitido a pessoas que estejam trajando calça comprida,

Para a autorização da entrada de materiais e equipamentos de utilização na

botina e capacete conforme NBR1367. Não é permitido o ingresso de menores

execução das suas obras, deverá ser apresentado para a PRAÇA UNITAH LINHA

de idade na obra.

VERDE o respectivo cronograma de entrega.

É expressamente proibido fumar dentro da obra ou nas dependências da PRAÇA

Não será permitida a entrega de qualquer material ou equipamento cuja nota

UNITAH LINHA VERDE. O canteiro de obras de cada loja será seu próprio espaço

fiscal tenha sido emitida em nome da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE ou da

físico, portanto o controle de seus materiais será de sua responsabilidade. Não

construtora contratada para execução das obras da PRAÇA UNITAH LINHA

será permitido o uso dos corredores e circulações de serviço da PRAÇA UNITAH

VERDE.

LINHA VERDE como área de trabalho, depósito de materiais e equipamentos

Não será permitida a entrada na obra e o transporte de materiais soltos ou a

ou local para despejo de lixo.

granel.

Os lojistas serão responsáveis pelo ensacamento do entulho, sucata de obra e lixo
e transporte destes materiais até os locais específicos para o seu recolhimento.
O material que não puder ser ensacado deverá ser colocado pelo lojista, em
caçambas de lixo/entulho locadas dentro dos espaços determinados para este
fim, sob seu exclusivo custo.
Não será permitido cozinhar, esquentar comida, nem fazer refeições no interior
das lojas e áreas comuns da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE, devendo ser
utilizadas para estas finalidades apenas as áreas de vivência dos canteiros de
obras (quando estiverem disponíveis).
Durante o período de obra, o custo de energia consumido pelo lojista será de
sua responsabilidade e cobrado em boleto a ser enviado no final de cada mês.
Da mesma forma o consumo de água.
A entrada de material e equipamento para os locais dos serviços se dará em
horário específico, informados no item 4.3 deste Caderno Técnico.
O lojista será o único responsável pelo recebimento, transporte e guarda dos materiais

4.3. HORÁRIO DE TRABALHO E LISTA DOS FUNCIONÁRIOS
O horário de trabalho permitido para a execução das obras dentro das lojas será
das 00:00h às 04:00h. As atividades mais amenas, sem ruído e produção de
material suspenso, poderão ser realizadas no mesmo horário de funcionamento
da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE, com a porta da loja totalmente fechada, sem
o transporte de equipamentos e materiais nas dependências da PRAÇA UNITAH
LINHA VERDE. Imprescindível que o responsável informe com antecedência o
cronograma de execução de obras com o nome dos funcionários que estarão
nos espaços em quaisquer horários de trabalho, na construção da loja.
A lista de funcionários para acesso à obra deverá conter nome, RG, CPF, função,
quantos dias de acesso previstos e qual serviço a ser executado, inclusive
estação de trabalho.

e equipamentos na execução das suas obras, não sendo permitida a descarga sem
sua presença ou de um responsável devidamente autorizado por este.
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4.3. HORÁRIO DE TRABALHO E LISTA DOS FUNCIONÁRIOS
(CONTINUAÇÃO)

4.5. FISCALIZAÇÃO
Qualquer funcionário da equipe técnica da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE e

A lista deverá ser enviada para o e-mail projetos@pracaunitah.com.br com

do Metrô, terá livre acesso a qualquer loja em obras, a qualquer tempo, para

48h de antecedência para que seja devidamente encaminhada à fiscalização e

verificar o andamento e a qualidade dos serviços, a fiel execução dos projetos,

liberado o seu acesso pelas equipes da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE e Metrô.

qualidade dos materiais empregados, conferência das notas fiscais e inventário

Ocorrendo um acidente de trabalho com o empregado do lojista, de seus

da obra.

contratados ou empreiteiros, o acidentado deverá ser assistido por um

Essa equipe cuidará para que sejam cumpridos os projetos liberados para

representante do lojista, que se responsabilizará por todas as medidas médicas

execução, objetivando preservar a qualidade e segurança, bem como garantir a

e legais cabíveis.

sua inauguração e o início de atividades comerciais dentro dos prazos previstos.
A PRAÇA UNITAH LINHA VERDE poderá suspender qualquer trabalho no qual

4.4. SEGURANÇA DO TRABALHO
É obrigação do lojista e do responsável pela obra o fornecimento de todos os
EPI’s - equipamentos de proteção individual (calçados, capacetes, etc.) aos seus
funcionários, empreiteiros, operários e visitantes que trabalhem ou circulem em

se evidencie risco de acidentes, uso indevido dos EPI’s, não cumprimento fiel
dos projetos liberados para execução, ou especificações em desacordo com
as normas e instruções deste Caderno Técnico. A suspensão dos trabalhos
não exime os lojistas das obrigações e penalidades, previstas em contrato,
referentes a prazos através de notificações e multas.

sua obra, cabendo-lhe a responsabilidade pelo funcionamento e imposição do
uso desses equipamentos (NBR 18.801).
O lojista e o responsável pela obra deverão exercer a mais rigorosa observação de
todos os aspectos citados, fiscalizando com atenção o cumprimento de todas as
normas de segurança, posto que serão os únicos e exclusivos responsáveis pelos
sinistros que venham a ocorrer em sua loja ou no canteiro, relacionados com seus
funcionários ou empreiteiros, não cabendo qualquer tipo de responsabilidade
civil, trabalhista ou criminal à PRAÇA UNITAH LINHA VERDE.
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4.4. SEGURANÇA DO TRABALHO

4.5. FISCALIZAÇÃO

É obrigação do lojista e do responsável pela obra o fornecimento de todos

Qualquer funcionário da equipe técnica da PRAÇA UNITAH, terá livre acesso

os EPI’s - equipamentos de proteção individual (calçados, capacetes, etc.)

a qualquer loja em obras, a qualquer tempo, para verificar o andamento e

aos seus funcionários, empreiteiros, operários e visitantes que trabalhem ou

a qualidade dos serviços, a fiel execução dos projetos e a qualidade dos

circulem em sua obra, cabendo-lhe a responsabilidade pelo funcionamento

materiais empregados.

e imposição do uso desses equipamentos (NBR 18.801).

Essa equipe cuidará para que sejam cumpridos os projetos liberados para

O lojista e o responsável pela obra deverão exercer a mais rigorosa observação

execução, objetivando preservar a qualidade e segurança, bem como garantir

de todos os aspectos citados, fiscalizando com atenção o cumprimento

a sua inauguração e o início de atividades comerciais dentro dos prazos

de todas as normas de segurança, posto que serão os responsáveis pelos

previstos.

sinistros que venham a ocorrer em sua loja, ou no canteiro, relacionados com

A PRAÇA UNITAH poderá suspender qualquer trabalho no qual se evidencie

seus funcionários ou empreiteiros.

risco de acidentes, uso indevido dos EPI’s, não cumprimento fiel dos projetos
liberados para execução, ou especificações em desacordo com as normas
e instruções deste Caderno Técnico. A suspensão dos trabalhos não exime
os lojistas das obrigações e penalidades, previstas em contrato, referentes
a prazos e multas.
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5. VEDAÇÕES

Vedações

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.
Comercializar bebidas alcoólicas.
Comercializar produtos falsificados, de origem desconhecida ou ilícitos, tóxicos, fora de validade,
ou que não atendam as normas e regulamentos legais.
Comercializar qualquer produto sem Nota Fiscal, exceto no caso de máquinas dispensadoras,
que possui regulamentação própria.
Comercializar/expor produtos político-partidários, de cunho religioso, a guarda ou depósito de
produtos explosivos, inflamáveis ou de natureza perigosa.
Transporte gratuito de Metrô e Trem para empregados, lojistas e terceiros.
A permanência nas lojas/espaços ocupados em horários distintos ao horário de operação
comercial da estação, salvo por autorização expressa da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE
e Metrô.
O funcionamento de aparelhos radiofônicos, alto falantes ou congêneres, que sejam ouvidos
fora das lojas/espaços ocupados, bem como algazarras, distúrbios e ruídos.
A ocupação de fachadas externas e áreas de uso comum, com mercadoria, cartazes, divulgação
de produtos, indicações e dizeres congêneres.
A publicidade na forma de distribuição de panfletos, circulares e outros, salvo por autorização
expressa da PRAÇA UNITAH LINHA VERDE e Metrô.
Atividades que envolvam a manipulação de alimentos deverão atender rigorosamente a
legislação sanitária federal, estadual e municipal, entre elas as determinações da Coordenação
de Vigilância em Saúde - COVISA e demais órgãos. Fica proibido qualquer tipo de cheiro ou
odor além dos limites dos espaços comerciais.
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06
Devolução
do ativo

6. DEVOLUÇÃO DO ATIVO
No caso de encerramento do contrato, a LOJISTA deverá devolver a PRAÇA UNITAH LINHA
VERDE, todo material empregado no estabelecimento, excluindo os equipamentos e produtos.
As áreas e espaços ocupados deverão ser devolvidos com o devido recolhimento de todos
os débitos referente a condomínio, alugueis e taxas previstas na legislação da área de acordo
com o contrato de locação.
Para a efetivação da devolução, os procedimentos técnicos, gerenciais e jurídicos cabíveis,
juntamente com as regras previstas para este procedimento pela PRAÇA UNITAH LINHA VERDE,
terão prazo de até 05 (cinco) dias do término da vigência do contrato de locação, para vistoria
e entrega dos ativos.
O Programa de Desocupação deve detalhar o estado de conservação e manutenção dos bens
reversíveis, com laudos e relatórios técnicos, emitidos por profissional habilitado.
Após as vistorias confirmatórias, incluindo os laudos e relatórios técnicos do estado de
conservação e manutenção dos bens a serem revertidos, caberá ao Gestor lavrar o Termo e
Devolução, encerrando o contrato de locação.
Caso haja quaisquer alterações necessárias para correções no ativo a ser entregue, os
custos deverão ser de responsabilidade do lojista para a entrega final da loja. As correções e
substituições realizadas com o objetivo de garantir o dever de manutenção e atualização dos
bens reversíveis pelo LOJISTA não gerarão direito à indenização ou compensação em seu favor.
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