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SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

 

O SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO da CONCESSÃO DE USO se 

baseará  em 04  (qua tro )  di ferentes  INDICADORES DE DESEMPENHO,  del imi tados  

abaixo,  neste  anexo,  de a fer ição anual .  Cada INDICADOR DE DESEMPENHO 

representará 20 (vinte)  pontos,  to tal izando 80 (oi tenta)  pontos poss íve is.  

 

Somente será  admit ida prorrogação do p razo da CONCESSÃO DE USO, nas hipó teses  

contra tua is,  caso a  CONCESSIONÁRIA tenha ob tido,  na média geral  do CONTRATO, ao  

menos 60  (sessenta)  pontos.  

 

Em caso  de  obtenção  de  obtenção  de  pontuação  infer ior  a  30 ( tr in ta)  pontos,  em qualquer  

dos anos  da CONCESSÃO DE USO, deverá o  PODER CONCEDENTE inic iar  

procedimento de a fer ição das causas do  atend imento  aquém do esperado,  com ampla 

defesa à  CONCESSIONÁRIA, ap licando-se as penal idades cabíve is e  necessár ias ,  de 

acordo co m o CONTRATO, sem prejuízo  das medidas de encerramento  do CONTRATO 

ou inte rvenção na CONCESSÃO DE USO.  

 

 

1.  Satisfação  do Vis itante  

 

O CONCESSIONÁRIO deverá ap licar  um quest ionár io  de sa t i s fação dos visi tantes 

(disponibi l izando seu acesso a  todos os USUÁRIOS DO PARQUE, de  modo fí sico ou 

ele trônico –  através de  aplicat ivo) ,  empregando-se escala  grada tiva ent re  péssimo e  

ót imo,  incluindo os intermediár ios bom e regular ,  nos seguintes i tens,  consol idados  

anualmente :  

 

a.  cor tesia  e  atendimento  dos funcionários;  

b .  tempo  de espera para a tendimento;  

c .  preços pra ticados;  

d .  s ina li zação  e  acess ibi l idade,  inclusive para  def icientes  f ís icos acessarem 

es tru turas  in ternas  e  externas dos PARQUES;  

e .  in formações fornecidas;  

f .  l impeza e  h igiene dos ambien tes in ternos e  ex ternos dos  PARQUES;  

g .  conforto  do ambiente;  

i .  var iedade de al imentos dispon ibi l i zados nas lanchonetes e  restauran tes;  
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j .  espaço  para  reclamações/suges tões.  

 

A pesquisa será  ap licada e  apurada em cic los  t r imestra is ,  e  entregue  para o  PODER 

CONCEDENTE até  15 (quinze)  dias  do final  do cic lo ,  englobando,  obr igator iamente,  de  

3% a 5% dos vis i tantes ,  tendo  co mo referência  o  mesmo per íodo do  ano  anter ior  ( sendo  

que ,  no in íc io  do CONTRATO, dever -se-á considerar  de 3% a 5% da média histór ica de  

vis i tantes a fer ida pe lo  ICMBio,  qua l  seja ,  200 .000 usuár ios por  ano) .  

 

 

2.  Cumprimento das obrigações  contratuais  

 

Mensurado pe lo  número abso luto  de descumprimentos de c láusulas contra tua is pela  

CONCESSIONÁRIA (conforme CONTRATO),  apurado  anualmente.  

 

 

3.  Qual idade ambiental  da operação  

 

Aval iado sob os aspec tos de  "energia"  e  " res íduos" ,  nos quais será  melhor  pontuado o  

CONCESSIONÁRIO tanto  quanto implementar  ações que contemplem ut i l ização de fontes  

de energia  renováveis,  e  der  dest inação adequada aos resíduos sól idos produzidos na  

operação  dos PARQUES;  e  " sensib i l ização ambiental  do visi tante" ,  quando forem 

implementadas ações de consc ientização dos vis i tantes  no tocante às  ques tões ambientais  

de preservação dos PNAS e PNSG, apurados anualmente.  

 

 

4.  Capacitação  dos funcionários da Concessionária 

 

Aval iação real izada pelo  quanti ta t ivo de ações pedagógicas e fe tuadas junto  ao seu corpo  

func iona l ,  apurados anualmente.
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Ite m de Aval iação  
Atende (20  

pontos)  

Atende Parc ia lmente 

(10  pontos)  
Não Atende  (0)  

Sat i s fação  do  vi s i t an t e        

Obr igações  con t ra tuai s        

Qual id ade amb ien tal        

Capaci t ação        

To tais        

 

 

Sendo:  

 

 

Sat i sfação do 

vi s i tante  

Óti mo  Bom  Reg ular  Péss i mo  

Atend e  Atend e  Atend e parci a lmente  Não  atend e  

 

 

Obrigações  

contratuais  
Nenhuma fal ta  

01  fal ta jus t i f i cada/  

ano  

01  fal ta não just i f i cada/  

ano  

Mais  de  01  

fal ta  

Atend e  Atend e  Atend e parci a lmente  Não  atend e  

 

 

 

 

Qual idade  a mbiental  
Atendeu nos  2  

i tens  Atendeu e m 1  i t e m Não atendeu 



 

 

 

5 

 

Atend e  Atend e parci a lmente  Não  atend e  

Energi a  e  res íduos        

Sensib i l ização        

 

Capaci tação  

Mais  de  um 

curso  Um curso  Nenhum curso  

Atend e  Atend e parci a lmente  Não  atend e  

 


