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APRESENTAÇÃO
O Centro de Convenções de Sergipe é o principal equipamento preparado para a
realização de eventos de médio e grande porte no estado de Sergipe. Com as obras de
reforma e ampliação sendo realizadas pelo Governo do Estado de Sergipe, tornou-se
necessária a realização de uma parceria entre os setores público e privado, a fim de que o
equipamento receba os investimentos na fase de implementação e que novos modelos de
gestão possam ser assumidos a fim de dar ao equipamento as condições operacionais.
Sendo assim, o Governo do Estado tomou providências por meio da Agência
Reguladora de Serviços Públicos – AGRESE, para a elaboração dos estudos de
estruturação do projeto de Parceria Público Privado-PPP do Centro de Convenções de
Sergipe. Esses estudos tem como finalidade oferecer parâmetros de modelos operacionais
competitivos, estudos econômicos de viabilidade e diretrizes jurídicas, a fim de subsidiar
o Governo do Estado no certame a ser por ele liderado para a cessão formal do
equipamento ao setor privado.
Este caderno tem como finalidade apresentar o modelo operacional proposto para
o equipamento. Trata-se do estabelecimento de parâmetros organizacionais e de gestão,
diante do cenário que o setor do turismo enfrenta e suas projeções para o futuro. Buscase dar orientações à futura concessionária em questões como limpeza e conservação das
áreas, manutenção das instalações, segurança patrimonial, relação com permissionários
terceirizados dentre outros assuntos relevantes.
Outro tema importante considerado foram os investimentos públicos realizados
não apenas para modernizar como para ampliar as dependências do equipamento, assim
como os investimentos privados voltados para a sua implementação, especialmente na
aquisição de máquinas, equipamentos e mobiliário. Neste assunto, o estudo estabelece
relações de pertencimento e o que o poder público espera da concessionária para a boa
gestão.
Espera-se que o material produzido contribua nas decisões do governo quanto à
concessão da operação do equipamento ao setor privado, oferendo parâmetros de gestão
a serem analisados juntamente com modelos e estudos a serem elaborados pelos
proponentes.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil tem incontáveis atrativos turísticos reconhecidos no mundo inteiro, como
nosso povo, nosso folclore, nossa gastronomia, nossas festas populares, nossa vegetação,
nosso clima, entre outros. Temos uma identidade cultural muito forte, o que nos dá uma
imensa visibilidade, tanto nacional como internacional.
Os grandes eventos realizados nos últimos anos no Brasil, como a Copa do Mundo
e outros eventos culturais, deram ao país grande visibilidade internacional, revelando que
o mesmo tem grandes atrativos, vasto acervo cultural, diversidade de folclore,
gastronomia variada entre outros. Também é visível que o país dispõe de infraestrutura
para sediar grandes eventos internacionais, gerando divisas importantes e benefícios em
termos de emprego e renda para a população.
O Brasileiro é um povo receptivo por natureza, que vem se preparando cada vez
mais para receber pessoas de outras regiões do mundo e se especializando em turismo e
eventos. Segundo dados da ABEOC – Associação Brasileira de Empresas de Eventos, o
mercado de eventos vem crescendo em média 14% ao ano, na última década. A mesma
entidade realizou, em 2013, pesquisa que revelou que o segmento de eventos no Brasil
movimentou R$ 209,2 bilhões em 2013, representando uma participação de 4,32% do
PIB, decorrente de um número de 590 mil eventos realizados, sendo que 95% deles foram
nacionais. Esses eventos tiveram a participação de 202,2 milhões de pessoas as quais
gastaram, em média, R$ 161,80 por dia. A receita das empresas organizadoras de eventos,
segundo a ABEOC, cresceu entre 2001 e 2013, 18 vezes e as mesmas lucraram R$ 59
bilhões.
Este crescimento reflete a postura dos empreendedores que assumiram, nos
últimos anos, uma posição de vanguarda no setor de eventos, introduzindo inovações
importantes e grande capacitação de pessoas.
O Estado optou por uma parceria com o setor privado, a qual pode assumir a
forma de concessão comum. A operacionalização do equipamento é fundamentada nas
projeções econômicas e financeiras e em indicadores de viabilidade estudados no campo
econômico, jurídico e operacional.
O estudo adota abordagem da avaliação econômica à preços de mercado, onde
são elaboradas projeções e calculados os indicadores com base nos parâmetros médios do
setor. Porém, de certa forma, se considerou a disposição da população a pagar pelos
serviços que venham a ser ofertados.
O objeto da concessão é “o planejamento, a implementação e a operação do
Centro de Convenções de Sergipe, visando à realização de eventos e à instalação de
equipamentos de apoio”.
Diante do exposto, o estudo parte da hipótese de que se trata de um empreendimento
viável, cujos resultados se conformam com os interesses públicos, como se demonstra a
seguir.
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2. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SERGIPE
Este capítulo apresenta as principais características do novo Centro de
Convenções de Sergipe resgatando a sua importância histórica e indicando as principais
intervenções realizadas pelo poder público e aquelas que serão necessárias a serem
aportadas pelo setor privado. Também apresenta as diretrizes que deverão ser empregadas
no processo da boa gestão do equipamento: zeladoria, segurança, meio ambiente e gestão
de eventos.

2.1. A importância histórica
O Centro de Interesse Comunitário de Sergipe, Ministro Hugo Castelo Branco
(CIC), foi inaugurado em março de 1988 e possuía, além do pavilhão de exposições com
5.050 m², cinco auditórios, duas salas de treinamento equipadas com ar condicionado,
foyer, depósito etc. O CIC possuía também uma bilheteria, quatro entradas para
carga/descarga, quatro saídas de emergência, quatro auditórios e duas salas de
treinamento. A partir de setembro de 1994, o CIC passa a se chamar Centro de
Convenções de Sergipe.
O espaço sempre foi utilizado pela sociedade sergipana para realização de grandes
eventos, a exemplo de feiras de negócios, congressos religiosos, feiras de artesanato,
exposições, shows e vários outros eventos importantes para o turismo de negócios no
estado.

Figura 1- Feira da Indústria e Feirão de Imóveis
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Figura 2- Feira do empreendedor e Conferencia estadual de controle social

Figura 3- Encontro Regional de Contabilidade
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Figura 4- Congresso Nacional da Igreja Batista, realizado no CIC em 2013.

Figura 5- Feira de tecnologia
No final de 2002, várias reformas foram realizadas no complexo, dentre as
principais melhorias implementadas, destacam-se: instalação de um elevador, um posto
médico e ampliação dos banheiros para o pavilhão de exposições.
Em julho de 2015, o Governo do Estado de Sergipe iniciou uma nova reforma de
ampliação do Centro de Convenções. O orçamento inicial da reforma foi de R$ 21
milhões de reais, através de convênio celebrado com o Ministério do Turismo, sendo R$
20 milhões oriundos do Governo Federal e o restante com recursos do Governo do Estado.
Pouco antes da paralisação das atividades, o Centro de Convenções de Sergipe
realizou, entre janeiro e julho de 2015, aproximadamente 90 eventos, dentre os principais:
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congressos, conferências, feiras, cursos de formação, além de 25 formaturas e colações
de grau.

2.2.

Aspectos locacionais

O Centro de Convenções de Sergipe está localizado no Bairro Inácio Barbosa, s/n,
no município de Aracaju, capital do Estado de Sergipe. Situa-se na rotatória que liga as
avenidas Tancredo Neves, Adélia Franco e Heráclito Rolemberg, três importantes vias da
cidade, sendo a Av. Tancredo Neves, o principal acesso à BR-101 e aos estados da Bahia
e Alagoas.

Figura 6- Vista aérea da localização do CIC.

O CIC possui uma localização estratégica por estar situado no epicentro da
ocupação territorial da cidade e a poucos metros do Terminal de Integração de
Transportes Urbanos do Distrito Industrial de Aracaju – DIA, um dos mais importantes e
movimentados da capital, facilitando assim o acesso ao Centro de Convenções, tanto
através de transporte público quanto privado.
No entorno do CIC há diversos serviços essenciais disponíveis, como instituições
públicas, hipermercado, hospital, agências bancárias, shopping center, terminal de
integração de transporte coletivo, restaurantes, bares etc. Estas unidades colocam o CIC
no epicentro da localidade, tornando-o ainda mais atrativo institucional e
economicamente.
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Figura 7-Principais equipamentos no entorno imediato do CIC.
Legenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Shopping Jardins
Ferreira Costa
Hotel Ibis
Supermercado Extra
-Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e
Tecnologia
-Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente
- Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe
Teatro Tobias Barreto
Terminal de Integração do Distrito Industrial de Aracaju
Igreja Universal do Reino de Deus -IURD
Detran
Hospital Primavera
-Banco do Estado de Sergipe- Banese
-Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito
-Receita Federal
- Palácio de Despachos do Governo do Estado de Sergipe
-Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe
- Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas
- Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação
- Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura
- Secretaria de Estado do Turismo

7

É importante destacar sua divisa com o Teatro Tobias Barreto, que é o principal e
maior equipamento de acolhimento de grandes espetáculos teatrais, musicais e eventos
em geral da cidade de Aracaju.
Também é importante evidenciar sua proximidade, há poucos quilômetros, da
região hoteleira de Aracaju, do Aeroporto Santa Maria, do Terminal Rodoviário, do
Centro Histórico da cidade, das Universidades Federal e Tiradentes e da Orla de Atalaia
(principal atrativo turístico da cidade).

Figura 8-Principais equipamentos no entorno do CIC.
Legenda:
1
Terminal Rodoviário
2
Aeroporto
3
Orla de Atalaia (zona hoteleira)

Com este cenário de oferta de serviços e excelente localização em termos de
acessibilidade, o Centro de Convenções de Sergipe apresenta forte potencial para o
acolhimento de grandes eventos e atividades de negócios.
2.3.

Investimentos realizados pelo Governo e infraestrutura disponível

Com investimentos da ordem de R$ 25,8 milhões, recursos provenientes do
Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), a reforma e ampliação
do Centro de Convenções está sendo executada pelo Governo do Estado de Sergipe,
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através da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), e tem como
principal objetivo favorecer o turismo de negócios e lazer no Estado.
Antes do início da reforma realizada pelo Governo do Estado, o CIC ocupava uma
área de 10.124,99 m², após a conclusão, ele passará a ter 16.374,68 m² de área construída
em um terreno de 23.287,04 m².
Os investimentos públicos estão concentrados na realização de obras civis,
infraestrutura, superestrutura, acabamentos em piso e revestimentos, instalações elétricas
e hidráulicas, sistemas de combate a incêndios, estrutura para refrigeração e outras
construções e instalações. Dentre as principais intervenções realizadas pelo Governo do
Estado, destacam-se:
a. Modernização e reforma completa de 5.050m² do Pavilhão.
O pavilhão estará habilitado para a realização de grandes eventos (feiras,
exposições, espetáculos e shows). Toda a estrutura física foi reformada, uma área de 5.050
m².
A área é dotada de um pórtico de acesso, recepção, bilheteria, credenciamento,
setor administrativo, três conjuntos de sanitários, depósitos, espaço para preparo de
refeições e coquetéis, sala para cocção e espaço para garçons.
Também possui infraestrutura de carga e descarga com fácil acesso, espaço para
gerador e casas de lixo, assim como estruturação para receber instalações de ventilação e
exaustão, iluminação, som e áudio.
O espaço do pavilhão possui uma área com capacidade para 4,5 mil pessoas
sentadas e até 7,5 mil pessoas em pé. Toda a área do pavilhão teve sua cobertura espacial
implantada, dando ao equipamento a sua modernização. A estrutura espacial treliçada foi
empregada para vencer o grande vão sem a necessidade de pilares no interior dos espaços,
com cobertura metálica especificada com isolamento acústico.

Figura 9- Vista panorâmica da Estrutura espacial treliçada
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As vedações laterais de todo o conjunto arquitetônico foram feitas de alvenaria de
tijolos e revestidas com reboco e pintura. Os revestimentos de piso apresentam
compatibilidade para seus usos e durabilidade. Toda essa estrutura do CIC conta com:
 Pontos de energia elétrica de fácil acesso com corrente elétrica 220volts;
 Pontos de água ao longo do conjunto do edifício;
 Sistema de prevenção de incêndio/segurança e portas corta fogo;
 Existência de banheiros externos para equipes de montagem;
 Acessibilidade universal, com rampas e sanitários adaptados.

b. Reforma completa de toda a estrutura administrativa no pavimento térreo
As instalações da administração do complexo foi totalmente reformada, incluindo
seus departamentos (diretorias, gerencias, segurança, limpeza, guarda-volumes etc) e sala
de reunião.
A concessionaria receberá do governo os espaços aptos a receber os investimentos
que serão por ela realizados, em especial no sistema de condicionamento de ar,
sinalização, sistema audiovisual e mobiliário.

c. Aumento do número de auditórios, que passará de 5 para 14, com ampliação do
número de assentos de 598 para 2073.
O Governo do Estado reformou e modernizou os espaços destinados a 05
auditórios que já existiam (Atalaia, Crasto, Pirambu, Terra Caída e Abaís), assim como
estrutura de apoio para equipamentos (som, áudio, ar-condicionado), depósito para
equipamentos, conjunto de sanitários e copa de suporte para coquetéis e coffebreak.
Em uma construção nova, foram provisionados espaços para acolher até nove
auditórios novos com capacidade de até 1.475 assentos. Projetados para uso de divisórias
removíveis que geram a possibilidade de junção em auditório e diferentes layouts,
permitindo a ambientação de diferentes formatos e tamanhos.
Estrutura do Centro de Convenções

Assentos

Área m²

Auditório Atalaia

340 + 5 especiais

351,24

Auditório Pirambu

84 + 2 especiais

111,11

Auditório Terra Caída

45 + 1 especial

147,39

Auditório Abaís

95 + 2 especiais

153,61
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Sala Crasto

23 + 1 especial

147,39

Auditório 01

84 + 2 especiais

103,50

Auditório 02

105 + 2 especiais

125

Auditório 03

105 + 2 especiais

120

Auditório 04

126 + 2 especiais

143

Auditório 05

347 + 5 especiais

388,50

Auditório 06

161 + 3 especiais

184,50

Auditório 07

174 + 3 especiais

192,50

Auditório 08

174 + 3 especiais

191,30

Auditório 09

174 + 3 especiais

199

Com a construção da nova área e seu uso projetado para a instalação de mais nove
auditórios, o equipamento concebe a possibilidade de implantação de catorze auditórios,
um acréscimo de 1.475 novos assentos. O Centro de Convenções passou assim a contar
com 2.073 lugares nos seus auditórios/salas, uma adição de 247% em relação à estrutura
anterior.
Ressalte-se que a configuração de layout contemplando catorze auditórios é
apenas sugestiva, cabendo ao proponente adequar a infraestrutura e espaços disponíveis
ao seu modelo de negócios, que deverá estar em sintonia com a demanda de eventos e
negócios do equipamento.
Os investimentos públicos incluem todas as instalações elétricas, hidráulicas,
combate a incêndios, revestimentos para estruturas de alvenarias e pisos, além de toda a
estrutura para implantação dos equipamentos de refrigeração. As instalações serão
entregues em condições de receberem os investimentos aportados pelo setor privado e
descritos nos subitens seguintes.
d. Serão disponibilizadas 196 vagas de estacionamento, das quais 130 cobertas
As obras do Governo incluem toda a estrutura para a implantação do estacionamento
em área coberta, além da reforma do estacionamento externo. Isto inclui os revestimentos
e pisos de alta resistência, instalações elétricas, hidráulicas e de combate a incêndios.
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Os investimentos públicos NÃO incluem a implementação, isto é, toda a estrutura
tecnológica de automação e de informação, equipamentos e gradis de proteção, guaritas
etc., estes investimentos deverão ser realizados pelo setor privado.
e. Espaços reservados para elevador, escada rolante e sistema de refrigeração
Na nova área construída pelo setor público, serão entregues as obras civis, elétricas,
hidráulicas, combate a incêndios, pisos e revestimentos das alvenarias para acolher os
equipamentos destinados à implementação a serem aportados pelo setor privado, como a
estrutura para o sistema de refrigeração, elevadores e escada rolante. Caberá à
concessionaria o provisionamento dos ajustes necessários da infraestrutura a fim de
implantar seus equipamentos.

f. Espaço reservado para cafeteria e livraria
As obras do Governo entregarão um espaço provisionado para implantação de uma
livraria e espaço-café. Não serão aportados recursos de implementação, mas em
infraestrutura de obras civis. O espaço será entregue com instalações civis, habilitando o
empreendedor a realizar investimentos na montagem das lojas.
2.4.

Titularidades e licenças

O Centro de Convenções de Sergipe - CIC tem como proprietária a Companhia
de Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE, localizada na Av. Empresário
José Carlos Silva, 4444, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE, CEP: 49040-850 e CNPJ:
13.146.642/0001-45.
O equipamento encontra-se atualmente em obras e possui a devida Licença
Ambiental de Instalação, emitida pela Administração Ambiental do Meio Ambiente Adema.
A responsabilidade pela Licença de Operação do CIC será da empresa
concessionária, incluindo todos os custos diretos e indiretos para sua obtenção, incluindo
nestes os relacionados a estudos, taxas e tarifas. Devem-se provisionar ainda os prováveis
custos com ações mitigadoras e compensatórias relativas à fase de operação, que se
tornarão dimensionáveis em cada proposta de licitante.
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3. DEFINIÇÃO DO REGIME OPERACIONAL
Neste capitulo são apresentadas as estratégias de operação e as diretrizes gerais de
manutenção e funcionamento do CIC. A partir do projeto para as obras de reforma e
ampliação do Centro de Convenções concebido pelo Governo do Estado, da análise de
estudos setoriais e do contexto de pandemia que se instalou nos cenários nacional e
internacional, este estudo concebeu um modelo propositivo e referencial, que tem como
objetivo sinalizar ao Estado a viabilidade de operação do equipamento. O modelo adotado
aqui como referência não descarta outros modelos operacionais que poderão ser
concebidos para o uso dos espaços disponíveis
3.1.

Proposta de uso dos espaços

A partir do novo cenário internacional de pandemia causada pela COVID 19,
procurou-se identificar e propor um modelo de uso dos espaços. Conforme os estudos de
cenários apresentados no Capítulo 1 do caderno econômico, onde se destaca o vasto
número de eventos cancelados ou suspensos e as expectativas do mercado de eventos para
o ano de 2021, adotou-se um conceito prudente quanto à demanda por eventos e por
conseguinte do uso do CIC.
Deve-se notar que no cenário de pandemia de COVID 19, o mercado de grandes
eventos é fortemente afetado não apenas pela situação da localidade ofertante do espaço,
mas também pela situação do território emissor de participantes. As autoridades
governamentais proibiram a realização de eventos que geram aglomeração e este cenário
de apreensão que se estende desde o início de 2020 permanece no segundo semestre.
Segundo informações do presidente da ABEOC Brasil (Associação Brasileira de
Empresas de Eventos) só o estado de São Paulo perdeu R$ 300 bilhões até junho de 2020.
Em pesquisa realizada em pela mesma entidade em abril/2020, a expectativa era de
retração em mais de 20% no setor. A pesquisa de impactos no turismo catarinense
causados pela Covid19, elaborado pelo governo de Santa Catarina, realizada em 20 de
abril deste ano com o alcance de 4.494 participantes do setor privado de turismo apontou
que naquele estado 76% das empresas tiveram redução do volume de clientes e para 20%
delas a redução foi acima de 20%.
Segundo a ABRAPE, o setor de feiras e eventos empregava 1,8 milhão de
profissionais, mas perdeu até abril cerca de 240 mil, em função da pandemia no país e a
expectativa é de atingir até 841 mil até meados do segundo semestre.
Olhando um pouco mais para a frente, a mesma pesquisa apontou que para 34%
dos empresários entrevistados, levarão sete meses após o termino do isolamento social
para que as condições de retomada tenham sejam reestabelecidas. Nesta direção, até maio
de 2020, o Sistema de Gerenciamento de Exposições e Feiras identificou 158 eventos
ainda não cancelados para serem realizados no segundo semestre de 2020.
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Não obstante a gravidade da pandemia global, a pesquisa revela que ações de
mitigação dos efeitos negativos devem gerar efeitos positivos para o ano de 2021. Para
52% do setor privado daquele estado haverá recuperação em 2021 e 24% acredita em uma
recuperação ainda no segundo semestre de 2020. Entre as medidas, destacam-se:
 Acesso a crédito com ênfase nas micro e pequenas empresas que
necessitam de até 100 mil reais;
 Ação gerencial para renegociação de dívidas;
 Adiamento de investimentos;
 Parceria com outros estabelecimentos;
 Redução, pelo Governo, de impostos e tributos.
O cenário de retração para o ano de 2021 aliado às expectativas de retomada
gradual da economia, sugere cautela no retorno do segmento de eventos, em especial nos
de grande porte. Sendo assim, este estudo concebeu um modelo de uso dos espaços
acatando o projeto elaborado pelo Governo, propondo, entretanto, alguns ajustes como
seguem:
 Manutenção dos 05 auditórios pré-existentes (Abais, Atalaia, Crasto,
Pirambu e Terra Caida) garantido 598 assentos;
 Redução no número de auditórios novos de 09 (1.475 assentos) para 02
(600 assentos);
 Para o espaço remanescente dos 875 assentos (redução dos 09 auditórios
para 02 auditórios) uso para restaurantes, coworking, espaço para turismo
cultural;
 Manutenção do projeto do Governo para o Pavilhão de 5.050 m²;
 Manutenção do projeto do Governo para 196 vagas de estacionamento, das
quais 130 cobertas.
Neste estudo foram focalizadas as áreas previamente concebidas pelo projeto do
Governo para fins comerciais. Entretanto, as propostas que vierem a concorrer no certame
licitatório poderão admitir o uso econômico de outros espaços, a exemplo de ajustes no
espaço para administração, publicidade em áreas comuns (próximo a elevadores, escadas
rolantes etc.).
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Figura 10- Planta do pavimento térreo - usos e espaços

A área do pavimento superior contempla uma utilização multiuso com atividades
variadas e com possibilidade para ampliações futuras.

Figura 11- Planta baixa dos usos do pavimento superior
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3.2.

Provisão de espaços para expansão do equipamento

Inicialmente, o Centro de Convenções utilizará os espaços concebidos
arquitetonicamente pelas intervenções e reformas realizadas pelo Governo do Estado para
modernização do equipamento, conforme já detalhado nos itens anteriores. Entretanto,
em função da expansão de demandas do setor, este estudo provisiona uma área de futura
expansão das atividades do CIC, destacada na figura seguinte, e que poderá ser utilizada
para construção de uma edificação com múltiplos usos, a exemplo de novas salas para
coworking, empresa âncora, restaurante, novos auditórios, terraços para
confraternizações e outros usos.

Figura 12- Provisão de área para expansão do CIC/SE

3.3.

Investimentos privados mínimos a serem aportados

Conforme detalhado no item anterior, a reforma e ampliação realizada pelo
Governo do Estado, elaborada antes da pandemia internacional, concebeu o uso de 5.050
m² do pavilhão, um estacionamento oferecendo 136 vagas cobertas e 60 vagas
descobertas, área para administração etc.
O modelo apresentado neste estudo, bem como outros alternativos que vierem a
ser concebidos, resultarão em investimentos a serem realizados pelo setor privado, a fim
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de otimizar a sua operação e suprir o equipamento de elementos de sustentabilidade
econômica e ambiental.
Isto indica um conjunto mínimo de investimentos em equipamentos que deverão
ser adquiridos e implantados pela futura concessionária, cujas quantidades e dimensões
poderão variar de acordo com cada modelo proposto. Além disso, cada modelo
apresentará um conjunto de outros equipamentos, máquinas, mobiliários etc, de acordo
com sua exequibilidade e capacidade de operação.
Entretanto, todos os modelos a serem concebidos pelas proponentes deverão
considerar a necessidade de realização de eventos de grande porte no estado de Sergipe,
utilizando o pavilhão de convenções, em função das estrategias do estado em inseri-lo no
neste mercado competitivo.
Estes investimentos privados complementam os investimentos realizados pelo
Governo do Estado e deverão ser capazes de dar ao equipamento a competitividade que
o cenário nacional do setor exige. Recomendam-se os seguintes investimentos privados
mínimos:
● Obras iniciais para adequação dos espaços à modelagem operacional;
● Equipar espaços com sistema audiovisual, poltronas adequadas e divisórias
especiais com isolamento acústico;
● Implantação de toda a comunicação visual do equipamento, com letreiros,
luminosos, sinalização em geral com indicativos de locais, salas, auditórios,
pavilhão, entrada geral do equipamento, sanitários etc.;
● Dotar o equipamento de um sistema de refrigeração para atender todo o complexo;
● Implantação do sistema de gestão dos estacionamentos, com cancelas automáticas
e sistema de identificação de vagas;
● Implantar uma escada rolante e um elevador social panorâmico e um elevador de
carga.
Deve-se ressaltar, que o modelo proposto neste estudo foi pensado frente às
condições de acessibilidade universal para o atendimento de pessoas com mobilidade
reduzida sendo implantados os equipamentos de elevador, escada rolante e sanitário
adaptado. Neste modelo, em uma visão contemporânea de dinamismo e miscigenação de
usos, o CIC também realizará eventos com transmissões online e com a possibilidade de
efetivar rodadas de negócios continuamente, conotando assim, um olhar à
sustentabilidade econômica do complexo do CIC a partir do acolhimento de atividades e
usos variados.
Com o objetivo de consolidar uma utilização diária ao complexo, a proposta se
consolida na diversificação de uso do salão, contemplando atividades comerciais,
gastronômicas, culturais, dentre outras.

17

No conceito admitido neste estudo, os usos propostos irão possibilitar atividades
que vão desde a rotina diária por busca de serviços de alimentação e entretenimento, até
a possibilidade de rodadas de negócios, serviços de coworking e espaços para a
transmissão digital de eventos à distância.
Ainda neste modelo, concebeu-se a implantação de um painel digital multimídia
que estará rotineiramente apresentando atividades econômicas e de negócios pelo mundo
inteiro. Nesse painel serão transmitidas atividades e informações para o público presente
sobre atratividades no estado de Sergipe, a exemplo de Cânion e Foz do São Francisco,
Croa do Goré, mercados, praias em nosso litoral, polos de artesanato, dentre vários outros,
além de atrativos turísticos em outros estados e países que venham incrementar a
atividade turística em nosso estado.
O Connected Service Sergipe estará disposto na praça de alimentação junto ao
foyer dos auditórios e ao lado da sala de transmissão de eventos online e permitirá a
interação entre o público presente e esses atrativos turísticos.
Através deste dinamismo de atividades, usos e serviços disponibilizados, o CIC
poderá acolher cafés da manhã e almoço de negócios, assim como proporcionar um
ambiente virtual conectado globalmente para inserir os cidadãos no cenário cotidiano da
cidade.
Os acessos para o pavimento superior possuem em sua circulação vertical escadas
convencionais, escada rolante e elevador, compatibilizando-se para pessoas com
mobilidade reduzida. Também possui rampa para acesso de carga e descarga junto a Rua
Olímpio de Souza Campos Junior.
Com esta disposição espacial, o CIC possibilita que sejam feitos vários eventos
concomitantemente, sendo possível estar acontecendo uma feira no pavilhão, seminários
nos auditórios do foyer 1 e qualquer outro tipo de atividade nos auditórios do foyer 2.
Esta utilização simultânea de todos os espaços com lotação completa não prejudica
nenhum evento concomitante, pois todos os setores de evento do CIC possuem acessos
independentes, isolamento acústico, assim como estruturas independentes de depósitos,
sanitários e copas.
As atividades principais de cada equipamento, bem como as atividades
necessárias ao seu pleno funcionamento, como segurança e limpeza, deverá ser revisado
semestralmente, durante todo o período de concessão.
Os espaços locáveis do equipamento poderão ser explorados diretamente pela
concessionária ou terceirizadas para uso econômico. Além das áreas locáveis, a
concessionária poderá terceirizar serviços de natureza administrativa, a exemplo de
limpeza e conservação, segurança, fornecimento de mão de obra, manutenção predial,
dentre outros serviços que julgar cabível e pertinente.
Neste estudo de referências, as diretrizes para exploração direta ou de
terceirização admitem a necessidade da manutenção das condições de zeladoria e de
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instalações físicas de tal forma a preservar as condições ideais de funcionamento do
equipamento.
Em caso de terceirizações, a concessionária será a entidade responsável pela
conduta administrativa e econômica de seus terceirizados, cabendo a ela o monitoramento
e fiscalização de suas práticas. Isto inclui os mecanismos de controle do pessoal
contratado pela terceirizada, que deverão cumprir, assim como os funcionários da
concessionária, as diretrizes estabelecidas para a manutenção do equipamento e de sua
reputação. Compete à concessionária a realização de estudos complementares que
orientem pela necessidade de geração de taxas condominiais com a finalidade de suprir
serviços de manutenção e zeladoria. Os subtítulos seguintes apresentarão referências de
modelo de gestão para temas operacionais.

3.4.

Gestão da manutenção e zeladoria

A manutenção das instalações prediais caracteriza-se pelas atividades
técnicas/operacionais destinadas a evitar o surgimento de falhas nos equipamentos ou em
alguma de suas dependências físicas e reestabelecer as condições de operação originais,
preservando assim as funcionalidades e as características padrões dos sistemas operantes,
além da segurança das pessoas que trabalham ou circulam no Centro de Convenções.
As periodicidades das vistorias nas instalações prediais do Centro de Convenções
de Sergipe serão realizadas de acordo com as características técnicas das diversas
instalações e equipamentos do Centro. Após a realização das visitas técnicas, deverá ser
elaborado relatório com informações detalhadas dos serviços que necessitarem de
reparos.
De forma sucinta, a manutenção das instalações prediais pela empresa gestora
deverá comtemplar os procedimentos e controles necessários para a efetiva manutenção
de cada equipamento, dentre os principais mecanismos a serem implementados,
destacam-se:
 Estabelecer uma periodicidade para as visitas técnicas;
 Detalhar as rotinas de manutenção e prevenção;
 Elaborar relatórios técnicos após realização de cada inspeção;
 Especificar os procedimentos a serem seguidos em casos de falhas decorrentes de
uso ou sinistro/urgência.
Além da manutenção predial (estruturas de concreto/alvenaria, instalações
elétricas e hidrossanitárias), deverá ser contemplado no escopo deste plano de
manutenção, os equipamentos ali instalados, como transformadores, equipamentos de
combate a incêndio, sistema CFTV, aparelhos de ar condicionado, entre outros.
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A fim de oferecer uma referência, este estudo dimensionou um efetivo para a
realização destas atividades, consultando empresas especializadas no setor de
manutenção e conservação de ambientes, obtendo-se o seguinte efetivo:
 06 agentes de limpeza;
 01 jardineiro;
 01 cabo de turma;
 01 agente de manutenção predial.
Este efetivo, meramente referencial, tem como finalidade colaborar no
dimensionamento dos custos operacionais do equipamento. Cada licitante deverá estimar
seu efetivo e custos, empregando tecnologias que garantam o cumprimento de normas de
sanitárias e de segurança ambiental.
Estima-se que os serviços de manutenção do sistema de ar condicionado, do
sistema de gás, do sistema audiovisual e de manutenção dos elevadores e escada rolante
serão terceirizados e realizados por uma equipe não permanente.
3.5.

Plano de limpeza e conservação

A execução dos serviços de limpeza e higienização nas dependências do Centro
de Convenções será realizada com base nas particularidades de cada área física a ser limpa
e conservada, observando-se as diretrizes gerais deste plano de ação.
A gestão da equipe responsável pela limpeza e higienização do Centro de
Convenções será de responsabilidade da empresa concessionária, que poderá terceirizar
ou executar esses serviços através de equipe própria.
A equipe responsável pela limpeza deverá receber treinamento adequado e utilizar
equipamentos de proteção individual (EPIs). A executora do plano deverá contemplar os
seguintes serviços:
Tipo de serviço
Diário
Higienização dos espaços
X
Varrição dos espaços internos e externos, inclusive
X
estacionamentos;
Coleta e acondicionamento em recipientes
X
padronizados para cada tipo de resíduo;
limpeza de móveis e utensílios das áreas não
X
terceirizadas;
Lavagem geral dos espaços internos de uso comum;
limpeza de meio-fio;
jardinagem;
Troca de filtros de água na data estabelecida pelo
fabricante;

Semanal

Quinzenal

X
X
X
X
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Dedetização e controle de pragas;
limpeza de caixas d'água, em conformidade com as
normas de vigilância sanitária.

X
X

Será responsabilidade da concessionária a implantação Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos – PGRS, que deverá identificar a tipologia, quantidade de cada tipo
de resíduo e a forma ambientalmente oportuna para o seu manejo, acondicionamento,
transporte e destinação final, em conformidade com as diretrizes do Plano Estadual de
Resíduos Sólidos.
3.6.

Acessibilidades

A concessionária deverá elaborar um projeto de acessibilidade, que consiste em
estabelecer as condições para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida,
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa
com deficiência ou com mobilidade reduzida.
Para tanto, o equipamento deverá fornecer produtos, instrumentos, equipamentos
e tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a sua autonomia
pessoal, total ou assistida.
As orientações para a adaptação dos espaços, mobiliário, equipamentos urbanos e
edificações públicas e coletivas têm como referências básicas as Normas Técnicas de
Acessibilidade da ABNT, NBR 9050:2004, a legislação específica e as regras contidas
no Decreto nº. 5.296/2004. Devemos ressaltar, ainda, a ABNT NBR 9050, que trata de
acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, cuja última
edição, de agosto de 2020, estabeleceu critérios e parâmetros técnicos a serem observados
quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural e de
edificações às condições de acessibilidade.
O Sistema Braille é o principal instrumento de leitura e escrita para as pessoas
cegas em todo o mundo. Conforme disposto no art. 18 da Lei nº. 10.098/2000, o Poder
Público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em Braille,
linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de comunicação
direta à pessoa com deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação.
De acordo com a NBR 9050:2004, as informações em Braille não dispensam a
sinalização visual dos espaços, incluindo caracteres ou figuras em relevo. Tais
informações devem posicionar-se abaixo dos caracteres ou figuras em relevo, da mesma
forma, o arranjo de seis pontos devem atender às condições de que trata a norma citada.
A pessoa com baixa visão deve receber informações com texto impresso em fonte
tamanho16, com algarismos arábicos, em cor preta sobre o fundo branco. Os textos,
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figuras e pictogramas em relevo são dirigidos às pessoas com baixa visão, às que ficaram
cegas recentemente ou às que ainda estão sendo alfabetizadas em Braille.
Libras é a Língua Brasileira de Sinais e constitui-se na principal forma de
comunicação e expressão utilizada pelas pessoas surdas. Foi reconhecida pela Lei nº.
10.436/2002 e regulamentada pelo Decreto nº. 5.626/2005 que, dentre outras coisas,
inclui a Libras como disciplina curricular em alguns cursos superiores e no curso de
magistério, de nível médio e superior. O referido Decreto também regulamenta o artigo
18 da Lei nº.10.098/2000.
O projeto de implantação deverá detalhar e orientar a implantação de avisos
sonoros quanto a lugares ou espaços de risco como elevadores, escadas rolantes, painéis
elétricos etc., bem como oportunizar avisos sobre locais ou espaços de interesse às pessoa
com deficiências.
3.7.

Sistema de vigilância e segurança patrimonial

A concessionária do Centro de Convenções deverá garantir segurança patrimonial
durante todo o período de concessão do equipamento público, preservando seus ativos,
os ativos públicos, os usuários e trabalhadores do equipamento. A prestação desse serviço
é de natureza continuada e imprescindível para proporcionar segurança e conforto, bem
como evitar ou mitigar as ocorrências de atos danosos ao patrimônio público e/ou privado,
atendendo às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, com todos
os equipamentos em plena capacidade de uso, quadro pessoal necessário e adequado.
A concessionaria será a responsável pela segurança do Centro de Convenções,
terceirizando ou não os serviços. Neste sentido, o projeto de segurança deverá ser
apresentado pela proponente, dispondo das tecnologias a serem empregadas, efetivo
mínimo e outras medidas que julgar necessárias para que a ordem e a segurança sejam
preservadas. É importante ressaltar que a segurança específica para a realização dos
grandes eventos, de natureza não cotidiana do Centro de Convenções, deverá ser
fornecida, como usualmente o é, pelos organizadores de cada evento.
A concessionária deverá disponibilizar uma área no Centro de Convenções para
ser utilizada como apoio à essa equipe permanente.
3.8.

Gestão dos estacionamentos e logística

A concessionária deverá definir e gerenciar o fluxo de veículos nas dependências
do Centro de Convenções e implementar as regras que serão aplicadas, em conformidade
com o Código Nacional de Trânsito.
O Centro de Convenções possui dois estacionamentos, o externo, com capacidade
para 66 vagas, e o interno, com cobertura e capacidade para 130 veículos.
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A administração desses estacionamentos poderá ser ou não realizada por empresa
especializada nesse tipo de gestão, e caberá à concessionária a decisão sobre uso
comercial dessas áreas.
A concessionária também deverá implementar um sistema de gestão para
monitoramento de vagas de estacionamento ociosas.

3.9.

Tecnologias web

A concessionária do Centro de Convenções deverá disponibilizar para seus
colaboradores e clientes acesso gratuito à internet através de rede WiFi em todas as
dependências do CIC ou pelo menos nas áreas comuns. Em todos os auditórios, a rede de
conexão com a internet deverá ter velocidade necessária para que haja possibilidade de
realização de lives e transmissão ao vivo de shows, eventos etc.
A concessionária também deverá desenvolver um portal web para o CIC com
conteúdo responsivo adaptável a smartphones e tablets e informações detalhadas sobre a
programação dos eventos e os serviços oferecidos pelo Centro. Através desse portal, o
cliente também poderá efetuar reserva de salas de coworking, auditórios e vagas de
estacionamento.
3.10. Governança institucional
A boa gestão do Novo Centro de Convenções de Sergipe exige uma estreita
relação com um conjunto de instituições públicas e privadas, que em cada caso,
contribuirá com expertises a fim de aprimorar e promover o bom funcionamento do
equipamento. O Centro de Convenções possui a seguinte matriz institucional:
Quadro 1- Matriz de Relacionamento Institucional Corporativo do Centro de
Convenções de Sergipe
Instituição
Contribuições
Prefeituras Municipais
Demandantes de serviços
Responsável pela regulação e qualidade dos serviços e dos
Agrese
preços praticados
Responsável pela política de Infraestrutura do Governo do
Sedurbs
Estado
Responsável pela política de desenvolvimento econômico e
Sedetec
tecnológico do Governo do Estado
Responsável pela política de desenvolvimento industrial do
Codise
Governo do Estado
Setur
Responsável pela política de turismo do Estado
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Rede hoteleira

Ofertante de serviços turísticos

UFS/IFS

Corpo de Bombeiros

Geração de conhecimento e mão de obra especializada
Fiscalização quanto ao cumprimento da legislação ambiental,
incluído geração de ruídos, resíduos sólidos e efluentes
Parcerias para implantação de políticas de empreendedorismo
do setor de turismo
Emite Registro da obra
Fiscalização das obras
Fiscalização da manutenção e segurança do equipamento
Fiscalização das obras

MPE

Garante que os interesses públicos coletivos sejam cumpridos

Adema
Sebrae
CREA

Mercado
local
fornecedores

-

Oferta de mão de obra, materiais, equipamentos e serviços
locais a fim de garantir o suprimento em elos da cadeia de
insumos

3.11. Organograma funcional
O funcionamento do equipamento exige uma estrutura funcional ativa que não
apenas seja capaz de dar manutenção operacional como gerar demandas e
oportunidades. Neste sentido propõe-se a seguinte estrutura funcional.

CONSELHO CONSULTIVO
PRESIDENCIA

Captação de Eventos
Captação de Eventos Auditórios
Captação de Grandes Eventos
Captação publicidades

ADM- Financeiro

Manutenção

Figura 13- Quadro funcional permanente
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3.12. Plano de gestão de pessoas
A concessionaria deverá apresentar o Plano de Gestão de pessoal, no qual deverá
constar minimamente:
 Plano de qualificação da informação de carreira;
 Plano de bem estar profissional (ambiente/ infraestrutura);
 Plano de contínuo aprimoramento profissional dos colaboradores,
estimulando a cultura da cooperação e o trabalho;
 Regras claras de alcance de beneficiamentos e progressão profissional.
O plano deverá contar ainda:
 Regras gerais de obrigações de terceirizados;
 Os contratos com terceirizados serão geridos pela Concessionaria de maneira a
garantir o respeito profissional.
3.13. Indicadores de desempenho
A avaliação de desempenho comercial e organizacional da CONCESSIONÁRIA
será realizada por meio dos indicadores-chave de performance (KPI) listados a seguir,
sem prejuízo de outros mecanismos e ações de fiscalização por parte do Poder
Concedente.
O Índice de Desempenho (ID) será composto de três indicadores-chave de performance:
● Indicador de Conformidade (IC) – avalia a conformidade da empresa gestora quanto
às exigências legais e normativas internas do equipamento;
● Indicador Operacional (IO) – avalia o desempenho dos serviços prestados pela
CONCESSIONÁRIA;
● Indicador de Qualidade (IQ) – avalia a satisfação dos usuários quanto à infraestrutura
e serviços prestados.
Estabelecidos estes indicadores que irão compor o Índice de Desempenho, serão
atribuídos aos mesmos uma nota que poderá variar de 0 a 5, conforme critérios descritos
a seguir. A partir da nota de cada um destes indicadores, será possível obter o resultado
do Índice de Desempenho da empresa gestora, aplicando-se a fórmula abaixo, sendo que
este número também irá variar de 0 a 5:

25

ID = (IC x 0,3) + (IO x 0,4) + (IQ x 0,3)

3.14.1 Indicador de Conformidade (IC)
Este indicador avalia a conformidade da CONCESSIONÁRIA quanto às exigências
legais e normativas internas do equipamento. Será determinado pelo percentual
correspondente à quantidade de itens conformes em relação à quantidade de itens
avaliados na análise das documentações.
Será atribuída ao Indicador de Conformidade nota de 0 a 5, a depender do percentual
apurado, conforme determinado na tabela abaixo:
PERCENTUAL
> 0% ≤ 10%
> 10% ≤ 30%
> 30% ≤ 50%
> 50% ≤ 70%
> 70% ≤ 90%
> 90% ≤ 100%

NOTA
0
1
2
3
4
5

PROCEDIMENTO
DE Métrica de avaliação
N° ITEM
AVALIAÇÃO
Não
Conforme
Apresentação de Documentação
Conforme
Alvará de funcionamento válido,
1
emitido pela prefeitura.
Alvará sanitário válido, emitido por
2
Licenças
e órgão competente.
Alvarás
Licença ambiental válida, emitida por
3
órgão competente.
Alvará de publicidade e propaganda
4
válido, emitido por órgão competente.
Documento
de
formação
e
5
treinamento da brigada de incêndio e
do plano de fuga / emergência.
Segurança
Aprovação do Corpo de Bombeiros
6
válida.
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7
8

9
10
11
12
13

14
15

Cópia das apólices de seguro vigentes
em atendimento aos limites mínimos
Seguros
de indenização.
Apresentar o PGRS bem como os
Resíduos
documentos que comprovem a correta
Sólidos
destinação dos resíduos, de acordo
com o estabelecido pelo município.
Relatórios de Apresentar os relatórios de gestão
exigidos em contrato
Gestão
Apresentar certificado do serviço de
controle de pragas.
Certificado
Apresentar certificado do serviço de
de Prestação
higienização de reservatório de água.
de Serviço
Certificado do serviço de limpeza e
desobstrução de caixa de gordura.
Comprovantes de realização dos
Política de
Cursos, com listas de frequências,
Capacitação
previstos na Política de Capacitação de
de Pessoas
Pessoas.
Balancete sintético e analítico com os
Balancetes
comprovantes de receitas e despesas.
Regulamento
Regulamento Interno do Centro de
Interno do
Convenções com as regras atinentes ao
Centro
de
funcionamento.
Convenções

Total
de
Itens 15
Avaliados
Itens Conforme
% de Conformidade

3.14.2 Indicador Operacional (IO)
Este Indicador avalia o desempenho dos serviços prestados pelo Concessionário. O
indicador operacional será determinado pela avaliação de cinco áreas distintas:
● Infraestrutura;
● Manutenção;
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● Segurança;
● Conservação e Limpeza;
● Relacionamento com o cliente, com o público e com os mecanismos de
transparência.
As áreas serão avaliadas semestralmente, através da aplicação de check-list e
análise documental, sendo atribuídas notas de 1 a 5 aos elementos avaliados, onde:
1 = RUIM
2 = REGULAR
3 = SATISFATÓRIO
4 = BOM
5 = ÓTIMO
Ao final da avaliação deverá ser feita uma média aritmética dos elementos avaliados,
obtendo-se assim a nota do indicador operacional.
ELEMENTOS
DE NOTA
DE
N° ÁREA
AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO
1
Condições gerais de alvenaria
Condições
gerais
de
2
revestimentos
3
Condições gerais de coberturas
Condições gerais das instalações
4
elétricas
Condições gerais das instalações
5
hidrossanitárias
Condições gerais das estruturas
6
metálicas
INFRAESTRUTURA
Condições gerais da sinalização
7
e Iluminação
Condições gerais das instalações
8
de combate a incêndio
Condições
gerais
e
funcionamento
dos
9
equipamentos de descargas
atmosféricas
Condições gerais da rede de
10
telefonia e dados
Nível de cumprimento do plano
11 MANUTENÇÃO
de manutenção predial detalhado

28

no
plano
operacional
apresentado
pela
empresa
gestora
Condições
gerais
e
12
funcionamento do sistema CFTV
Nível de cumprimento do plano
SEGURANÇA
de segurança e prevenção de
13
riscos detalhado no plano
operacional apresentado pela
empresa gestora
Condições gerais da limpeza da
14
área externa (arruamentos e
calçadas)
Condições gerais da limpeza
15
interna do Centro de Convenções
Condições gerais da limpeza dos
16
CONSERVAÇÃO
E sanitários
LIMPEZA
Condições gerais de manutenção
17
das áreas verdes
Nível de cumprimento do plano
de gerenciamento de resíduos
18
sólidos (PGRS) detalhado no
plano operacional apresentado
pela empresa gestora
Condições de navegabilidade,
usabilidade, interatividade e
19 RELACIONAMENTO
acessibilidade do website da
COM O CLIENTE E O
Centro de Convenções
PUBLICO
E
Conteúdo de valor informacional
TRANSPARÊNCIA
20
oferecido pelo website da Centro
de Convenções
TOTAL DE PONTOS
MÉDIA

3.14.3. Indicador de Qualidade (IQ)
Este Indicador avalia a satisfação dos comerciantes e do consumidor final quanto à
infraestrutura e serviços prestados. Será determinado pela avaliação de quatro áreas
distintas:
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● Infraestrutura e Manutenção;
● Acessibilidade e Segurança;
● Conservação e Limpeza;
● Relacionamento com a empresa gestora.
As áreas serão avaliadas, semestralmente, através da aplicação de pesquisa de satisfação
junto aos comerciantes, onde será atribuída nota de 1 a 5 aos itens avaliados, sendo:
1 = RUIM
2 = REGULAR
3 = SATISFATÓRIO
4 = BOM
5 = ÓTIMO
Ao final da pesquisa deverá ser feita uma média aritmética dos itens avaliados obtendose assim a nota do índice de qualidade. A pesquisa de satisfação deve ser realizada com
uma amostra estatisticamente significativa do público consultado.
Modelo de pesquisa de satisfação a ser aplicada:

N° ÁREA

1

2

3
4

5

INFRAESTRUTURA
E MANUTENÇÃO

DE
ATRIBUIÇÃO DE 1 NOTA
NOTA
A 5 AOS ITENS AVALIAÇÃO
FINAL
ABAIXO
1 2 3 4 5
Condições gerais das
instalações
dos
restaurantes
e
lanchonetes
Condições gerais de
funcionamento
dos
restaurantes
e
lanchonetes
Condições gerais das
instalações das lojas
Condições gerais de
funcionamento
das
lojas
Condições gerais das
instalações
dos
Auditórios e Pavilhão
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6

7

8
9
10

11

12

ACESSIBILIDADE E
SEGURANÇA

13
14

15

16

HIGIENE
LIMPEZA

E

17

18

RELACIONAMENTO
COM
A
CONCESSIONÁRIA

Condições gerais de
funcionamento
dos
Auditórios e Pavilhão
Condições gerais das
instalações
dos
banheiros
Condições gerais de
funcionamento
dos
banheiros
Condições gerais da
iluminação
Atendimento
aos
chamados
de
manutenção
Condições gerais de
funcionamento
do
estacionamento
Condições gerais de
funcionamento
das
portarias de acesso
Facilidade
de
Circulação Interna
Condições gerais do
serviço de Segurança
Condições gerais da
limpeza
da
área
externa (arruamentos
e calçadas)
Condições gerais da
limpeza interna do
Pavilhão e Auditório –
área comum
Condições gerais da
limpeza dos sanitários
Disponibilidade
de
informações
e
atendimento
pela
empresa
Concessionária
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Facilidade
de
obtenção
de
19
informações
no
website da Centro de
Convenções
Facilidade de acesso
às páginas do website
20
da
Centro
de
Convenções
Disponibilidade
de
relatórios de gestão,
análises econômicas e
21
indicadores
de
desempenho
no
website da Centro de
Convenções
SOMA DAS NOTAS OBTIDAS
MÉDIA DAS NOTAS OBTIDAS

A partir do resultado do Índice de Desempenho a empresa gestora estará sujeita às
penalidades, as quais serão aplicadas conforme parâmetros descritos abaixo:
Índice de Desempenho (ID)

INDICE
APURADO
>0≤1
>1≤2
>2≤3
>3≤4
>4≤5

Percentual a ser na
outorga variável
mensal
25%
20%
15%
10%
0%
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3.14. Indicadores de Desempenho Comercial
Além dos indicadores que medem a boa gestão na área da conformidade predial,
zeladoria e manutenção, os indicadores abaixo medirão o desempenho na área comercial,
isto é, a capacidade de captação e realização de eventos. A Concessionária proponente
deverá apresentar relatórios anuais da gestão do CENTRO DE CONVENÇÕES e manter
publicado em área de amplo acesso em seu sítio eletrônico, o qual deverá conter além de
informações sobre sua performance operacional e financeira, os resultados das avaliações
de desempenho do negócio previstos neste estudo. Indicadores Mínimos de Desempenho
Comercial:









Número de eventos realizados: Medição da evolução do número de eventos
realizados por espaço econômico, com análise por sazonalidade e comparativo
com outras localidades regionais e nacional;
Número de diárias comercializada por espaço econômico: deverá ser auferida
a quantidade de dias nos quais foram realizados eventos para cada espaço
economicamente comercializado para eventos;
Evolução do número de acesso: acompanhamento de entrantes na Central,
segregados por público, funcionários e locatários;
Receita total: Deverão ser aferidas as receitas mensal e anual por espaço
economicamente utilizável, extraindo-se as receitas medias por m² locável e por
dias disponíveis para locação;
Taxa de ocupação: Número de locatários fixos e eventuais.

Os indicadores de desempenho comercial deverão ser analisados a partir de comparativos
com outros indicadores correlatos de outros Centros de convenções, permitindo derivar:
a. Ranking de eventos realizados;
b. Posição regional em relação às diárias comercializadas/ano, por sazonalidades
e mensal;
c. Posição regional do número de acessos anuais por m² locável;
d. Posição regional no faturamento per capita e por m² locável.
A Concessionária deverá apresentar os indicadores-chave de performance (KPI) e
estatísticas de desempenho exigidos neste Termo por meio de ferramentas do tipo "painel
de controle" para permitir fácil acompanhamento e completa transparência para o público
interessado e órgãos de controle.
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