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1. MODELAGEM DE NEGÓCIO E SERVIÇOS 

 

1.1. Proposta de Governança, incluindo atribuições, responsabilidades e limites de 

atuação do ente privado e do poder público. 

A proposta da parceria público-privada desenvolvida pela Secretaria de Educação da 

Prefeitura de Fortaleza tem por objetivo priorizar o ensino, cuidados e acolhimento ao 

aluno, através da exclusividade da utilização dos recursos humanos (servidores e 

professores) para as atividades pedagógicas, o que será propiciado com a contratação, 

via PPP – Parceria Público Privada, de uma concessionária (parceiro privado) para a 

execução dos serviços não pedagógicos, o qual ficará a cargo da manutenção, limpeza, 

conservação, preparação da alimentação e portaria das escolas, liberando gestores e 

professores das atividades secundárias e assim dedicando 100% (cem por cento) de seu 

tempo as atividades pedagógicas. 

Para que a parceria público-privada possa entregar a eficiência desejada é importante a 

transparência nas relações, interações e interligações das duas atividades (pedagógica 

e não pedagógica) e equipes (gestores/ professores e o ente privado). Nesse sentido 

propõe-se uma governança para a parceria, que deverá acontecer basicamente em duas 

esferas, institucional e operacional, descritas a seguir. 

1.1.1. Esfera Institucional 

Na esfera institucional está a condução do contrato de concessão, afeta ao 

responsável pela fiscalização do contrato por parte do ente público e ao 

responsável pela execução do contrato por parte da concessionária (ente 

privado). 

A Figura 1 é o organograma que representa essa relação. 
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 Atribuições e responsabilidades 

O Gestor do contrato de PPP terá como principal atribuição a fiscalização dos serviços 

prestados pela Concessionária e terá para tanto o contrato e seus anexos como 

norteador dessa fiscalização. A principal ferramenta disponibilizada pelo contrato são 

os indicadores de eficiência do contrato, medidas objetivas da eficiência demonstrada 

pela empresa ao prestar os serviços. 

Em caso de alguma falha nos níveis de atendimento, deverá o Gestor do contrato tomar 

uma das medidas cabíveis e descritas no contrato para a advertência ou punição da 

Concessionária. 

A partir da análise dos resultados mensais apresentados, liberar a fatura para 

pagamento com o fator de qualidade aplicado. 

A comunicação direta entre os dois principais gestores garante a prontidão no 

atendimento e eficácia na comunicação, que deverá ser preferencialmente por escrito. 

O diretor da concessionária designado como contraparte no contrato deverá ser 

formalizado em seguida a assinatura do contrato de concessão. Este terá a atribuição de 

garantir a qualidade e prontidão dos serviços executados pela concessionária, devendo 

montar um quadro com profissionais competentes e com capacidade para executar as 

atividades dentro dos padrões exigidos pelo contrato e seus anexos. 

Ele também terá a atribuição de elaborar e entregar as medições, descritas em contrato, 

que comprovem a qualidade e prontidão dos serviços prestados, realizar análise crítica 

da evolução dos indicadores de qualidade, propor ações de correção e de melhoria 

contínua. Ao receber alguma notificação do Gestor do Contrato deverá prestar as 

devidas informações e providenciar os ajustes necessários para a retomada dos serviços 

dentro dos padrões estabelecidos em contrato. 

1.1.2. Esfera Operacional 

Na esfera operacional onde se dá a interação diária e também onde os problemas 

deverão ser rapidamente identificados e solucionados para que se cumpra 

eficientemente os objetivos propostos pela PPP é importante um contato direto e ágil 

para suporte aos gestores das Escolas. Igualmente importante será o contato para a 

estratégia e planejamento das ações.  

No âmbito estratégico estarão os diretores das Escolas e o Gerente Geral da 

Concessionária, que terá o apoio de um responsável pela manutenção, um responsável 

pela operação e um terceiro, pela administração da concessionária ou SPE (Sociedade 

de Propósito Específico) que assinou o contrato de concessão. 
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O organograma para o âmbito estratégico está descrito na Figura 2 a seguir: 

 

 

 

 

A interação e a ligação direta dos diretores das Escolas com o gerente geral são importantes 

para a elaboração do planejamento das ações preventivas e do planejamento dentro do 

ano letivo, uma vez que o diretor da Escola conhece, tem o programa e planejamento 

para o ano letivo, como dias de aulas, eventos, datas festivas, férias escolares, etc. As 

ações preventivas, como reforma, limpeza de caixa d’água, de calhas, podas, etc. 

deverão ocorrer em períodos em que não tenham aulas, evitando-se riscos aos alunos, 

distúrbio pelo barulho durante os serviços e maior controle da circulação de pessoas nas 

dependências das Escolas. Ambos deverão propor agenda de comum acordo para este 

planejamento. 

 

 Atribuições e responsabilidades 

O Diretor da Escola deverá dedicar ao menos um dia a cada início de período letivo para 

expor o planejamento ao gerente geral e seus auxiliares diretos, os quais deverão ter 

em mãos o plano de ações preventivas para aquela Escola, e combinarem datas para 

que as ações preventivas de manutenção e conservação da Escola possam ocorrer, 

preferencialmente sem interferência no período de aulas. Nessa oportunidade, poderão 

relatar problemas vividos no período anterior, debater melhorias para as condições de 

manutenção, conservação e atendimento dos serviços de preparação de alimentos, 

portaria, limpeza e propor melhorias contínuas. 
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Caberá ao Gerente Geral, com seus auxiliares diretos, cumprir a programação 

estabelecida em conjunto de maneira a evitar ao máximo a interferência dos serviços 

de manutenção e conservação preventivos nas atividades escolares, bem como planejar 

a execução dos serviços de preparo de alimentos e limpeza com a qualidade exigida em 

contrato. 

O Diretor da Escola, será o elo de comunicação entre alunos, professores e demais 

gestores e o Gerente Geral da concessionária, que com o apoio de seus auxiliares deverá 

transmitir a toda a equipe as necessidades apontadas, mudanças, correções e melhorias.  

O organograma para o âmbito operacional está descrito na Figura 3 a seguir: 

 

 

No âmbito operacional haverá um Encarregado de serviços da concessionária em cada 

Escola, com atribuições especificas e dentre elas, atender aos chamados urgentes e 

emergenciais. O elo de contato será o coordenador administrativo e financeiro daquela 

Escola, evitando-se ocupar diretor, secretário e coordenador pedagógico, que estarão 

voltados às questões acadêmicas e pedagógicas da Escola. 

Também ficará à disposição do coordenador administrativo e financeiro da Escola o 

telefone do help desk da concessionária para qualquer eventualidade, emergência ou 

urgência que não for atendida pelo Encarregado de serviços local. Com isso haverá uma 

redundância de canal para acionar a manutenção corretiva ou solucionar qualquer 

evento na limpeza, preparação de alimentos e portaria. 

 

 Atribuições e responsabilidades 

O coordenador administrativo e financeiro ao receber alguma demanda de alunos, 

professores, gestores ou, ele próprio, perceber que alguma ação deverá ser tomada em 
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relação a preparação de alimentos, portaria, limpeza ou manutenção corretiva deverá 

acionar primeiramente o Encarregado de serviços da concessionária lotado na Escola 

ou, em caso de não o encontrar, poderá acionar a concessionária através do help desk. 

O Encarregado de serviços da concessionária, que terá funções específicas, será o elo de 

comunicação entre o coordenador administrativo e financeiro da Escola, a equipe que 

lidera na própria Escola e pessoal da manutenção preventiva e corretiva. Assim que 

comunicado ou identificando alguma necessidade de intervenção por si ou através de 

seus subordinados, deverá acionar a equipe necessária para a solução dos problemas 

dentro do padrão estabelecido, sempre considerando o menor impacto possível no 

decorrer do período letivo e de aulas, podendo acordar com o coordenador 

administrativo e financeiro da Escola as ações que por ventura venham a impactar o 

período de aulas. 

1.1.3. Limites de atuação 

Espera-se com a definição dos organogramas e descrição de funções estabelecer o canal 

correto da comunicação e, assim, os limites de atuação das partes, evitando-se 

comunicação multidirecional, dispersa e sem condução de responsabilidade. 

Qualquer dúvida, falta de especificação, fatos novos, etc. que não estão aqui descritos, 

ou mesmo a alteração do que está aqui estabelecido deverão ser discutidos no âmbito 

estratégico entre os Diretores das Escolas e o Gerente Geral da Concessionária e 

referendados pela esfera estratégica, gestor do contrato da Secretaria de Educação e 

diretor da concessionária. 

1.1.4. Recebimento do alimento na Escola 

Como a entrega do alimento na Escola é realizado por um fornecedor da Prefeitura, que 

não tem relacionamento direto com a gestão da escola ou da concessionária, será 

necessário que o Gestor do contrato de concessão coloque este fornecedor de 

alimentos em contato com o diretor da concessionária, para que eles possam 

estabelecer o modo de operação e determinar rotinas para o recebimento, conferencia 

dos itens, quantidades, prazo de validade e condições de acondicionamento, de maneira 

a evitar problema na entrega/ recepção dos alimentos. 

1.2. Descritivo dos serviços de apoio que serão prestados pelo parceiro privado, 

incluindo a manutenção corretiva e preventiva, conservação e limpeza das instalações 

físicas, portaria e proteção patrimonial, além da produção de alimentação escolar. 

 

 LOCAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 ATRIBUIÇÕES DA OPERAÇÃO EM CADA UNIDADE DE ENSINO 
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FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES  

Encarregado 

de serviços 

Elo de ligação entre a equipe da concessionária e a coordenação 

administrativa da escola. Coordenar e gerir a equipe de operação 

da Unidade de Ensino; responsável pela recepção de alimentos, 

verificando quantidade, validade e supervisionando a tarefa de 

estocagem, realizada pelo manipulador de alimentos e seus 

auxiliares; supervisionar e orientar a tarefa de servir a merenda; 

supervisionar e orientar a limpeza da Unidade de Ensino; 

supervisionar e orientar o acesso a Unidade de Ensino; acionar 

equipe de manutenção corretiva; realizar relatórios para subsidiar 

a programação da manutenção preventiva; zelar pela estética 

geral da Unidade de Ensino; zelar pelo funcionamento pleno das 

instalações da Unidade de Ensino. 

Unidade Endereço Matrículas

Escola de Tempo Integral Nossa Senhora de Fátima Rua Sílvio Romero, 370, Floresta 435

Escola de Tempo Integral Professor Álvaro Costa Avenida Vicente de Castro, 6074, Cais do Porto 332

Escola de Tempo Integral Professor Antônio Girão
 Barroso Rua 37, s/n, Jangurussu 319

Escola de Tempo Integral Professor Joaquim Francisco de Sousa 

Filho
Rua Joaquim Marques, 13, Presidente 
Kennedy 385

Escola de Tempo Integral Carolino Sucupira Rua Mundica Paula, s/n, Itaoca 367

Escola de Tempo Integral Professor José Júlio da Ponte Rua Mário de Andrade, s/n, Bela Vista 231

Escola Municipal João
Frederico Ferreira Gomes Rua José Mendonça, s/n, Genibaú 704

Escola Municipal Manoel Malveira Maia Rua Manoel Galdino, s/n, Granja Lisboa 660

Escola Municipal Maria Bezerra Quevedo Rua 103, 28, Novo Mondubim 754

Creche João Marçal Mesquita Rua Sílvio Romero, 370, Floresta 194

Escola Residencial Alameda das Palmeiras 1 Avenida Coletora Cental, s/n, Pedras 450

Escola Residencial Cidade Jardim 2 Via Arterial Projetada, s/n, Prefeito José Walter 450

Escola Residencial Cidade Jardim 3 Rua 16C, Prefeito José Walter 450

Escola Residencial Luiz Gonzaga Avenida Chiquinha Gonzaga c/ rua Oliveira Lemos, Jangurussu 450

Centro de Educação Infantil São Bento Rua Maria Ferreira dos Santos com Oliveira Lemos, São Bento 188
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Manipulador 

de alimentos 

Informar reposição e controlar estoques; preparar a merenda de 

acordo com o cardápio elaborado por nutricionista; controlando-

a quantitativa e qualitativamente; respeitar os alunos tratando-os 

com delicadeza e carinho; respeitar o trabalho do colega deixando 

que ele participe também do serviço da cozinha; zelar pelo 

material de uso e consumo na preparação da merenda escolar, 

além de efetuar demais tarefas correlatas a sua função; 

Auxiliar de 

manipulador 

de alimentos 

Auxiliar o Manipulador de alimentos em suas atividades diárias; 

servir a merenda nos horários indicados; conservar o local de 

preparação da merenda em boas condições de trabalho; realizar 

a limpeza e arrumação da cozinha e refeitório; respeitar os alunos 

tratando-os com delicadeza e carinho; zelar pelo material de uso, 

de consumo e utensílios na preparação e de servir a merenda 

escolar, além de efetuar demais tarefas correlatas a sua função; 

Monitor de 

acesso escolar 

Controlar a entrada e saída de pessoas; mercadorias; produtos; 

correspondência e veículos. Controlar a entrada e saída de 

informações para a organização da escola. 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Fazer a limpeza e conservação do pátio, quadra, ginásio, jardim, 

horta, gramados e de todas as áreas externas pertencentes ao 

terreno da escola; fazer a limpeza das salas de aula, laboratórios, 

salas administrativas sanitários, vestiários, corredores e todas as 

áreas internas. 
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Fazer a limpeza e manutenção do pátio, jardim, horta, gramados 

e de todas as áreas internas e externas pertencentes ao terreno 

da escola; efetuar pequenos reparos, consertos, pinturas, 

construções, reposições, recolocações e outros em todo 

patrimônio da escola; auxiliar a faxineira na limpeza das salas de 

aula; zelar pela estética geral da escola; Controlar e orientar a 

saída dos alunos no final das aulas; 

 

 UNIFORMES 

 

Será exigido que todos os funcionários e contratados da concessionária utilizem 

uniformes e crachá enquanto estiverem nas dependências da Unidade de Ensino. 

Para as funções alocadas na operação das Unidades de Ensino o uniforme deverá seguir 

a seguinte regra: 

Cada funcionário terá direito a 3 (três) conjuntos novos de camisa e a 2 (dois) de calça, 

bermuda, calçados, bonés (para as funções que utilizam) e aventais (para as funções que 

utilizam), que deverão ser entregues antes do início da execução do contrato e 

renovados, ao menos, anualmente. 

Os uniformes devem seguir as especificações abaixo discriminadas: 

a) Calça em tecido Oxford, na cor verde, com zíper e bolsos laterais e atrás; 

b) Bermuda em tecido flashback na cor verde, tipo pijama com cordão e elástico na 

cintura, na altura do joelho, com um bolso simples atrás. 

c) Camisa gola polo masculina piquê pa 73% Pol. 27%. Alg./Piquê pv 67% Pol. 33% 

Visc., branca com impressão do brasão da Prefeitura com 7 cm de base do lado 

esquerdo superior ; 

d) Camisa social manga curta popeline 51% Algodão 49% Poliéster, branca com 

impressão do brasão da Prefeitura com 7cm de base do lado esquerdo superior; 

e) Camisa básica, malha fio 30 penteado, branca com gola e bordas das mangas em 

verde, com impressão do brasão da Prefeitura com 7cm de base do lado 

esquerdo superior; 

f) Boné americano, aba curta, em brim profissional 100% algodão, branco com 

detalhes em verde e impressão do brasão da prefeitura; 
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g) Touca protetora capilar, tipo redinha, na cor branca com detalhe verde; 

h) Avental em OXFORD na cor branca com alças na cor verde do mesmo material e 

com cruzamento em X, medindo 1,00 x 0,60m; 

i) Botinas de segurança em pares com biqueira de polipropileno, elásticos nas 

laterais, confeccionadas em vaqueta hidro fugada na cor preta, curtida ao cromo, 

gáspea forrada em raspa macia, palmilha de montagem de couro, fixada ao 

cabedal pelo sistema strobel; palmilha higiênica antibacteriana. Sola e entressola 

em poliuretano bidensidade, injetadas diretamente no cabedal, sistema de 

amortecimento de impacto no salto e solado com perfil antiderrapante. 

j) Sapato de Sticky Shoe totalmente fechado na cor branca, material tipo TPE 

(flexível e elástico) e hidro-repelente (não encharca); palmilha sintética anti-

fungo, anatômica e de alta absorção de umidade; solado antiderrapante com 

borracha vulcanizada colado na entressola 

 

I. Especificação do conjunto de uniformes para as funções alocadas na operação 

das unidades: 
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O nome e/ou Logomarca da concessionária será aplicado do lado direito das camisas. 

Para as funções de manutenção a concessionária poderá utilizar uniforme próprio, bem 

como todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI necessários e obrigatórios 

para as funções desempenhadas.  

Modelo de uniforme, apenas ilustrativo: 
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 MANUTENÇÃO 

A Concessionária deverá manter um engenheiro responsável pelos serviços de 

manutenção preventiva e corretiva alocado em seu quadro funcional, o qual terá as 

atribuições de planejamento e programação das ações preventivas, pela execução 

destas e do atendimento e execução das ações corretivas, buscando soluções 

compatíveis com as exigências contratuais. Será também o responsável pelo contato 

direto com cada um dos diretores das unidades de ensino para a elaboração do 

planejamento anual de manutenção preventiva. Será o gestor do sistema de chamados 

e controle das ações corretivas e chefe das equipes de manutenção. 

A concessionária deverá centralizar suas oficinas e almoxarifado, preferencialmente em 

área geograficamente equidistante das Unidades de Ensino vinculadas a concessão, para 

que possa facilitar o deslocamento de equipes de apoio e manutenção corretiva e assim 

atender no menor tempo possível aos chamados. 

 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

A concessionária deverá planejar e programar as ações preventivas de manutenção até 

o início de cada ano letivo para que ocorra no ano em questão. O planejamento deverá 
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se dar em conjunto com o representante da Secretaria Municipal de Educação e/ ou 

diretor da Unidade de Ensino. Desse planejamento deverá ser produzido um check list 

para as ações preventivas, o qual deverá ser entregue ao diretor de cada Unidade de 

Ensino até o início do respectivo ano letivo. 

 

 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

A concessionária deverá implantar sistema de chamados para ações pontuais e 

corretivas, por meio de aplicativo, o qual será acionado pelo encarregado de serviços 

alocado em cada uma das unidades escolares ou pelo coordenador administrativo delas. 

Os serviços de manutenção abarcam, sem a eles se restringir, os descritos abaixo: 

• Civil predial 

• Pintura de paredes 

• Cobertura 

• Piso 

• Sistemas hidráulicos 

• Elétrica 

• Marcenaria 

• Carpintaria 

• Serralheria 

• Chaveiro 

• Jardinagem 

• Mecânica 

• Refrigeração 

• Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA (para-raios) 

Os chamados poderão ser abertos por funcionário da própria concessionária ou pelo 

Coordenado Administrativo de cada Unidade de Ensino. 

Os serviços deverão ser realizados atendendo aos padrões estabelecidos no item 1.7 

Sistema de Mensuração de Desempenho. 
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 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

A concessionária deverá elaborar em até 45 dias antes do início da entrada em operação 

da primeira Unidade de Ensino um Check List para as tarefas diárias, semanais, mensais, 

semestrais, anuais e periódicas.  

A execução das tarefas diárias e semanais ficarão a cargo dos funcionários lotados na 

Unidade de Ensino, podendo as tarefas com periodicidade mensal e menos frequente 

que esta serem realizados pelas equipes centralizadas ou em conjunto. 

Os serviços de limpeza e conservação abarcam, sem a eles se restringir, os descritos 

abaixo: 

• Limpeza das salas de aula, das carteiras escolares e sua arrumação 

• Limpeza dos laboratórios 

• Limpeza das salas administrativas (secretaria, diretoria,  

• Limpeza da sala dos professores 

• Limpeza de vidros 

• Limpeza e higienização de sanitários e vestiários 

• Varrição de pátio, ginásio, quadra esportiva, corredores, estacionamento e áreas 

calçadas internas e externas 

• Limpeza de tapetes, carpetes e cortinas 

• Limpeza de lustres e luminárias 

• Limpeza e higienização da cozinha e refeitório 

• Limpeza de calhas 

• Limpeza de caixas de gordura 

• Lavagem de pisos 

• Limpeza de caixa d’água 

• Corte e poda de grama, árvores, arbustos 

• Cuidados com jardim (molhar) 

• Desobstrução de ralos e canos 

• Desratização 
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• Controle de pragas 

Os serviços deverão ser realizados atendendo aos padrões estabelecidos no item 1.7 

Sistema de Mensuração de Desempenho. 

 CONTROLE DE ACESSO – PORTARIA 

A concessionária deverá manter posto permanente, 24h. por dia, 365 dias por ano na 

portaria da Unidade de Ensino para controlar a entrada e saída de pessoas; mercadorias; 

produtos; correspondência e veículos.  

 

 PROTEÇÃO PATRIMONIAL 

A concessionária deverá elaborar projeto executivo e implantar Sistema eletrônico de 

proteção patrimonial através de um Circuito Fechado de Televisão (CFTV) utilizando 

como dispositivos de câmeras, equipamentos dotados de sensores de luminosidade, o 

que permite gravação de imagens em condições de ausência de luz e sistema de 

gerenciamento de vídeos (VMS) dotado de capacidade analítica de interpretação das 

imagens. 

O Sistema deverá ser operado em ambiente privado e a centralização das ações de 

monitoramento e controle ocorrerão no Centro de Controle Operacional (CCO) da 

concessionária. A abrangência do Sistema proposto deverá minimamente cobrir as 

entradas, o perímetro e principais pontos de circulação de cada uma das Unidades de 

Ensino e deve estar dimensionado para possibilitar a gravação e armazenamento das 

imagens para um período de 30 dias. 

O Sistema deverá também ser capaz de emitir alertas de invasão e movimentação de 

comportamento anômalo ao operador de turno do CCO utilizando os recursos de vídeo 

analítico e inteligência artificial. O Centro de Controle Operacional (CCO) funcionará em 

regime 24x7x365 (24h por dia e 365 dias por ano).  

Caberá à concessionária a elaboração de procedimentos operacionais para situações 

diversas oriundas do sistema de CFTV. Tais procedimentos visam padronizar ações por 

exemplo como ao identificar alguma movimentação não usual, o operador deverá ser 

alertado, identificar a ocorrência visualmente pela câmera e tomar as medidas 

necessárias para preservar a segurança patrimonial da escola, seja acionando pessoal 

da concessionária lotado na Unidade de Ensino (durante o período diurno e em dias 

úteis) e o coordenador administrativo, sejam as autoridades competentes como Corpo 

de Bombeiros, guarda civil metropolitana ou polícia militar, conforme o caso. 
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 PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

A concessionária deverá recepcionar semanalmente e quinzenalmente os alimentos 

destinados àquela Unidade de Ensino, conferir quantidade, prazo de validade dos 

produtos e armazená-los em locais adequados e apropriados. Quando necessário 

informar reposição de estoque; preparar a merenda de acordo com o cardápio 

elaborado por nutricionista; controlando-a quantitativa e qualitativamente. 

 

 

1.3. Estudo da forma de pagamento, com especificações de indicadores de 

desempenho, definição de mecanismos para o monitoramento da operação dos 

serviços não pedagógicos nas unidades envolvidas. 

O pagamento pelos serviços prestados ocorrerá de duas maneiras:  

A parcela de aporte, correspondente a 90% do valor do investimento nas obras (de 

reforma ou construção), equipamentos/utensílios mobiliários e aluguel de containers 

em cada uma das Unidades de Ensino, a ser pago em parcela única, por Unidade de 

Ensino, no mês subsequente ao do aceite da obra, independentemente se a Unidade de 

Ensino entrar ou não em atividade ou operação (com aulas). 

A parcela da contraprestação mensal, subdividida em duas remunerações, uma 

equivalente a amortização dos 10% restantes do investimento nas obras (de reforma ou 

construção), equipamentos/utensílios mobiliários e aluguel de containers, 

correspondente ao custo e despesa de operação. 

 PARCELA DE APORTE  

Ordem Unidade de Ensino 
Investimento por 

Unid. (R$) 
Valor do Aporte 

(90%) 

1 Escola Álvaro Costa   R$     6.543.816,40   R$       5.889.434,76  

2 Escola Antônio Girão   R$     5.908.491,50   R$       5.317.642,35  

3 Escola Carolino Sucupira  R$     4.385.989,01   R$       3.947.390,11  

4 Escola João Frederico   R$     4.271.835,26   R$       3.844.651,73  

5 Escola Joaquim Francisco   R$     4.091.249,57   R$       3.682.124,62  

6 Escola José Júlio   R$     4.810.275,85   R$       4.329.248,27  

7 Escola Manoel Malveira   R$     6.437.169,23   R$       5.793.452,30  

8 Escola Maria Bezerra  R$     6.720.614,95   R$       6.048.553,45  

9 Escola Nossa Senhora   R$     4.900.505,34   R$       4.410.454,81  

10 Escola Residencial Alameda das Palmeiras 1  R$     9.513.803,97   R$       8.562.423,57  
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11 Escola Residencial Cidade Jardim 2   R$     9.513.803,97   R$       8.562.423,57  

12 Escola Residencial Cidade Jardim 3   R$     9.513.803,97   R$       8.562.423,57  

13 Escola Residencial Luiz Gonzaga   R$     9.513.803,97   R$       8.562.423,57  

14 Centro de Educação Infantil São Bento   R$     3.772.477,88   R$       3.395.230,09  

15 CEI João Marçal   R$         125.056,25   R$          112.550,62  

TOTAL  R$   90.022.697,11   R$    81.020.427,40  

 

Como este valor está atrelado ao aceite final da obra por parte da concedente, não 

haverá a incidência ou a aplicação do indicador de eficiência, uma vez que a medida de 

eficiência será binária: Aceita / Não Aceita. 

1.4. Modelo logístico de manutenção preventiva e corretiva e distribuição de 

mobiliário, equipamentos e insumos nas unidades em relação ao que for de 

responsabilidade do ente privado. 

O modelo logístico de manutenção preventiva e corretiva apresentado é referencial, 

cada proponente poderá desenvolver e adotar outra estrutura, desde que seja capaz de 

atender aos quesitos exigidos no contrato de concessão. 

 

 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

O planejamento das ações preventivas deverá coincidir, acompanhar e compreender o 

planejamento do ano letivo, uma vez que este programa de planejamento deverá 

considerar os dias de aulas, eventos, datas festivas, férias escolares, etc. As ações 

preventivas, como reforma, limpeza de caixa d’água, de calhas, podas, etc. deverão 

ocorrer em períodos em que não tenham aulas, evitando-se riscos aos alunos, distúrbio 

pelo barulho durante os serviços e maior controle da circulação de pessoas nas 

dependências das Unidades de Ensino.  

Em determinado dia, a cada início de período letivo, deverá ser dedicado ao 

planejamento conjunto da concessionária e diretor da Unidade de Ensino para que as 

ações preventivas de manutenção e conservação da Escola possam ocorrer, 

preferencialmente sem interferência no período de aulas. 

A oficina e almoxarifado seriam centrais, deixando-se volumes menores estocados nas 

Unidades de Ensino. Oficina equipada com bancadas, equipamentos, ferramentas 

necessárias a execução dos serviços de reparos. Equipes de profissionais experientes e 

que se desloquem com veículos equipados e apropriados para o atendimento em cada 

uma das Unidades de Ensino. 
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A localização da oficina e almoxarifado deverá permitir um deslocamento rápido para o 

atendimento às Unidades de Ensino, ter espaço e capacidade para receber grandes 

volumes dos insumos de maior volume, como papel higiênico, papel toalha, produtos 

de limpeza, etc. e dali distribuídos às Unidades de Ensino a intervalos programados para 

a reposição dos estoques locais. 

 

 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

O coordenador administrativo e financeiro, de qualquer Unidade de Ensino, ao receber 

alguma demanda de alunos, professores, gestores ou, ele próprio, perceber que alguma 

ação deverá ser tomada em relação a preparação de alimentos, portaria, limpeza ou 

manutenção corretiva deverá acionar primeiramente o Encarregado de serviços da 

concessionária lotado na Escola ou, em caso de não o encontrar, poderá acionar a 

concessionária através do help desk. 

A Concessionária deverá disponibilizar ao coordenador administrativo e financeiro das 

Unidades de Ensino um telefone help desk para qualquer eventualidade, emergência ou 

urgência que não for atendida pelo Encarregado de serviços local. Com isso haverá uma 

redundância de canal para acionar a manutenção corretiva ou solucionar qualquer 

evento na limpeza, preparação de alimentos e portaria. 

O Encarregado de serviços da concessionária, que terá funções específicas, será o elo de 

comunicação entre o coordenador administrativo e financeiro da Escola, a equipe que 

lidera na própria Escola e a equipe de manutenção corretiva. Assim que comunicado ou 

identificando alguma necessidade de intervenção por si ou através de seus 

subordinados, deverá acionar a equipe necessária para a solução dos problemas dentro 

do padrão estabelecido, sempre considerando o menor impacto possível no decorrer do 

período letivo e de aulas, podendo acordar com o coordenador administrativo e 

financeiro da Escola as ações que por ventura venham a impactar o período de aulas. 

A Concessionária deverá disponibilizar sistema informatizado de atendimento aos 

chamados das ocorrências de manutenção preventiva. 

 

 MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DAS UNIDADES DE ENSINO 

A concessionária deverá equipar a cozinha, refeitório, salas de aula, salas 

administrativas e laboratórios de informática com móveis, equipamentos e utensílios 

necessários, conforme tabelas a seguir: 

Equipamentos para a cozinha Unidade Qtde 
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Fogão industrial 3 bocas queimador 40x40  UN   30 

Freezer horizontal 534L  UN   45 

Forno a gás industrial  UN   15 

Forno Microondas 30L  UN   15 

Botijão de gás industrial P45  UN   30 

Bebedouros Inox 200L cinco torneiras  UN   60 

Geladeiras Industrial 4 portas  UN   15 

Liquidificador industrial  UN   15 

Batedeira Industrial 5L  UN   15 

Espremedor de fruta industrial  UN   15 

Expositor Buffet Self Service Quente 06 cubas  UN   30 

Refresqueira dupla 16L  UN   30 

Caixas Alimentos e Hortifrutes  CJ  15 

Mesa em "L"   UN   75 

Lixeira 100L com pedal para cozinha  UN   75 

*Quantitativo para as 15 Unidades de Ensino 

Equipamentos para refeitório Unidade Qtde 

Armários de vestiário 4 portas  UN   1.714 

Conjunto mesa e 4 cadeiras  para refeição  UN   1.125 

 *Quantitativo para as 15 Unidades de Ensino 

Mobiliário para sala dos professores Unidade Qtde 

Geladeira 2 portas grande  UN   15 

Cafeteira elétrica 1,5L  UN   15 

Forno Microondas 30L  UN   15 

Sofá 3 lugares  UN   15 

Mesa Reunião  UN   30 

Cadeiras Conj. 16 cadeiras reunião  UN   15 

 Quantitativo para as 15 Unidades de Ensino 

Mobiliário para sala de aula Unidade Qtde 

Carteiras com cadeira  UN   5.950 

Mesa e cadeira professor  UN   170 

Armário alto  UN   170 
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 *Quantitativo para as 15 Unidades de Ensino 

Mobiliários para a sala de gestão Unidade Qtde 

Mesas com cadeiras  UN   60 

Armario alto UN  45 

Armário baixo  UN   45 

Claviculario  UN   15 

Desktop  UN   75 

Impressoras  UN   30 

Quadro de aviso madeira  UN   30 

Longarina 3 lugares  UN   30 

Estante dupla face chapa de aço  UN   60 

Escaninho  UN   75 

Enxoval CEI  UN   266 

*Quantitativo para as 15 Unidades de Ensino 

Equipamentos para lab. de informática Unidade Qtde 

Bancos alto para bancada laboratório  UN   165 

Data Show com telão + 1 computador  UN   15 

Equipamentos de Som (Auditório)  UN   15 

Poltrona Auditório  UN   1.785 

Computadores Desktop Laboratório de 
Informatica  UN   315 

Ventiladores Tipo Tufão 60cm - parede  UN   1 

Mesas e cadeiras para laboratório de 
Informatica  UN   315 

Servidor  UN   15 

Instalação de rede + (rack, swit, réguas)  UN   15 

 *Quantitativo para as 15 Unidades de Ensino 

Equipamentos e utensílios conservação Unidade Qtde. 

Máquina de lavagem alta pressão UN  15 

Escada Articulada UN  15 

Mangueira com Esguicho e suporte 25M UN  30 

Container para Lixo 1.000L UN  45 

Lixeiras para Banheiros UN  300 

Lixeiras para salas de aula UN  300 

Lixeiras Seletivas  UN  60 
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Dispenser papel toalha UN  180 

Dispenser papel higiênico UN  300 

Dispenser sabonete líquido e álcool gel UN  240 

Lixeiras Grande para cozinha 100L UN  45 

Conjunto MOP UN  30 

Rodo limpa Vidro com cabo extensor UN  15 

 *Quantitativo para as 15 Unidades de Ensino 

 

Utensílios para cozinha Unidade Qtde 

Faca de mesa para uso diário em refeições de adultos. Altura / 
comprimento: A (total) 235mm; B (lâmina) 105mm. Espessura: 4mm. 
Tolerância: +/- 10%. Feita totalmente em aço inoxidável AISI 304, liga 
18/10. Com superfície lisa(livre de microfissuras e inclusões), 
facilmente limpável e resistente a corrosão. Não tóxica e não-
absorvente sob condições de uso. Não deve "emprestar" odor, cor ou 
gosto aos alimentos e nem contribuir para aduteração do mesmo. 
Lâmina e cabo em uma única peça, sem emendas ou seja, monobloco. 
Ponta arredondada. Acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou 
rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros efeitos prejudiciais a 
sua utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e 
resistência, com vista a finalidade a que se destina. Apresentar o 
mesmo desing da colher e do garfo, de modo a formar o conjunto. 
Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louça. 

UNIDADE 450 
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Colher de mesa para uso diário em refeições de adultos. Altura / 
comprimento: A (total) 196mm. Espessura: 2,25mm. Tolerância: +/- 
10%. Feita totalmente em aço inoxidável AISI 304, liga 18/10. Com 
superfície lisa(livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e 
resistente a corrosão. Não tóxica e não-absorvente sob condições de 
uso. Não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem 
contribuir para adulteração do mesmo. Concha e cabo em uma única 
peça, sem emendas ou seja, monobloco.  Acabamento perfeito, isento 
de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros 
efeitos prejudiciais a sua utilização e construídos de forma a garantir 
durabilidade e resistência, com vista a finalidade a que se destina. 
Apresentar o mesmo desing da faca e do garfo, de modo a formar o 
conjunto. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louça. 

UNIDADE 450 

Garfo de mesa para uso diário em refeições de adultos. Altura / 
comprimento: A (total) 197mm; Espessura: 2mm. Tolerância: +/- 10%. 
Feita totalmente em aço inoxidável AISI 304, liga 18/10. Com superfície 
lisa(livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente 
a corrosão. Não tóxica e não-absorvente sob condições de uso. Não 
deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir 
para adulteração do mesmo. Dentes e cabo em uma única peça, sem 
emendas ou seja, monobloco.  Acabamento perfeito, isento de cantos 
vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros efeitos 
prejudiciais a sua utilização e construídos de forma a garantir 
durabilidade e resistência, com vista a finalidade a que se destina. 
Apresentar o mesmo desing da colher e da faca, de modo a formar o 
conjunto. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louça. 

UNIDADE 450 
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Prato para uso diário em refeições de adultos. Altura: 32mm; Largura: 
2,5 mm; Aba: 15mm.  Diâmetro de 195mm x127mm (boca x base). 
Tolerância: +/- 10%. Feita totalmente em aço inoxidável AISI 304, liga 
18/10. Capacidade para 0,6 litros. Com superfície lisa(livre de 
microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente a corrosão. 
Não tóxica e não-absorvente sob condições de uso. Não deve 
"emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para 
adulteração do mesmo. Boca e base em uma única peça, sem emendas 
ou seja, monobloco.  Acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou 
rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros efeitos prejudiciais a 
sua utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e 
resistência, com vista a finalidade a que se destina. Possibilidade de 
lavagem em máquina de lavar louça. 

UNIDADE 450 

Caneca para uso diário em refeições de adultos. Altura: 85mm; 
Espessura: 3mm; Diâmetro (boca) 77mm, (externo) 200mm; (base) 
50mm. Largura da alça: 1,5 mm;  Tolerância: +/- 10%. Feita totalmente 
em aço inoxidável AISI 304, liga 18/10. Capacidade para 0,3 litros. Com 
superfície lisa(livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e 
resistente a corrosão. Não tóxica e não-absorvente sob condições de 
uso. Não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem 
contribuir para adulteração do mesmo. Alça resistente e bem fixada à 
base.  Acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em 
suas arestas, ou quaisquer outros efeitos prejudiciais a sua utilização e 
construídos de forma a garantir durabilidade e resistência, com vista a 
finalidade a que se destina. Possibilidade de lavagem em máquina de 
lavar louça. 

UNIDADE 450 

Cumbuca para uso diário em refeições de adultos. Altura: 55mm; 
Espessura: 3mm; Diâmetro 100mm. Tolerância: +/- 10%. Feita 
totalmente em aço inoxidável AISI 304, liga 18/10. Capacidade para 
0,35 litros. Com superfície lisa(livre de microfissuras e inclusões), 
facilmente limpável e resistente a corrosão. Não tóxica e não-
absorvente sob condições de uso. Não deve "emprestar" odor, cor ou 
gosto aos alimentos e nem contribuir para aduteração do mesmo.  
Acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas 
arestas, ou quaisquer outros efeitos prejudiciais a sua utilização e 
construídos de forma a garantir durabilidade e resistência, com vista a 
finalidade a que se destina. Possibilidade de lavagem em máquina de 
lavar louça. 

UNIDADE 450 
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Concha feita totalmente em aço inox AISI 304, LIGA 18/10. Altura/ 
Comprimento: 35cm. Espessura: 2mm. Diâmetro: 09cm. Capacidade: 
180 ml. Tolerância: + ou - 10%. Com superfície lisa (livre de 
microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão. 
Não-tóxica e não-absorvente sob condições de uso.  Não deve 
“emprestar” odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a 
adulteração do mesmo. Modelo monobloco, ou seja, em uma única 
peça. Com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas 
em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua 
utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e resistência, 
com vistas à finalidade a que se destina. Possibilidade de lavagem em 
máquina de lavar louças. 

UNIDADE 2 

Concha feita totalmente em aço inox AISI 304, LIGA 18/10. Altura/ 
Comprimento: 49cm. Espessura: 2mm. Diâmetro: 11cm. Capacidade: 
290 ml. Tolerância: + ou - 10%. Com superfície lisa (livre de 
microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão. 
Não-tóxica e não-absorvente sob condições de uso.  Não deve 
“emprestar” odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a 
adulteração do mesmo. Modelo monobloco, ou seja, em uma única 
peça. Com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas 
em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua 
utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e resistência, 
com vistas à finalidade a que se destina. Possibilidade de lavagem em 
máquina de lavar louças. 

UNIDADE 2 

Escumadeira feita totalmente em aço inox AISI 304, LIGA 18/10. 
Altura/ Comprimento: 35cm. Espessura: 2mm. Diâmetro: 8,5cm. 
Tolerância: + ou - 10%. Com superfície lisa (livre de microfissuras e 
inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão. Não-tóxica e 
não-absorvente sob condições de uso.  Não deve “emprestar” odor, 
cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração do 
mesmo. Modelo monobloco, ou seja, em uma única peça. Com 
acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas 
arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização e 
construídos de forma a garantir durabilidade e resistência, com vistas à 
finalidade a que se destina. Possibilidade de lavagem em máquina de 
lavar louças. 

UNIDADE 2 
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Escumadeira feita totalmente em aço inox AISI 304, LIGA 18/10. 
Altura/ Comprimento: 53cm. Espessura: 2mm. Diâmetro: 13cm. 
Tolerância: + ou - 10%. Com superfície lisa (livre de microfissuras e 
inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão. Não-tóxica e 
não-absorvente sob condições de uso.  Não deve “emprestar” odor, 
cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração do 
mesmo. Modelo monobloco, ou seja, em uma única peça. Com 
acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas 
arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização e 
construídos de forma a garantir durabilidade e resistência, com vistas à 
finalidade a que se destina. Possibilidade de lavagem em máquina de 
lavar louças. 

UNIDADE 2 

Garfo para servir, feito totalmente em aço inox AISI 304, LIGA 18/10. 
Altura/ Comprimento: 34cm. Espessura: 2mm.  Tolerância: + ou - 10%. 
Com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente 
limpável e resistente à corrosão. Não-tóxica e não-absorvente sob 
condições de uso.  Não deve “emprestar” odor, cor ou gosto aos 
alimentos e nem contribuir para a adulteração do mesmo. Modelo 
monobloco, ou seja, em uma única peça. Com acabamento perfeito, 
isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais à sua utilização e construídos de forma a 
garantir durabilidade e resistência, com vistas à finalidade a que se 
destina. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. 

UNIDADE 2 

Garfo para servir,feito totalmente em aço inox AISI 304, LIGA 18/10. 
Altura/ Comprimento: 51cm. Espessura: 2mm.  Tolerância: + ou - 10%. 
Com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente 
limpável e resistente à corrosão. Não-tóxica e não-absorvente sob 
condições de uso.  Não deve “emprestar” odor, cor ou gosto aos 
alimentos e nem contribuir para a adulteração do mesmo. Modelo 
monobloco, ou seja, em uma única peça. Com acabamento perfeito, 
isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais à sua utilização e construídos de forma a 
garantir durabilidade e resistência, com vistas à finalidade a que se 
destina. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. 

UNIDADE 2 
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Colher para servir, feita totalmente em aço inox AISI 304, LIGA 18/10. 
Altura/ Comprimento: 51cm. Espessura: 2mm.  Diâmetro: 8,5cm. 
Tolerância: + ou - 10%. Com superfície lisa (livre de microfissuras e 
inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão. Não-tóxica e 
não-absorvente sob condições de uso.  Não deve “emprestar” odor, 
cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração do 
mesmo. Modelo monobloco, ou seja, em uma única peça. Com 
acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas 
arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização e 
construídos de forma a garantir durabilidade e resistência, com vistas à 
finalidade a que se destina. Possibilidade de lavagem em máquina de 
lavar louças. 

UNIDADE 2 

Colher para servir, feita totalmente em aço inox AISI 304, LIGA 18/10. 
Altura/ Comprimento: 53cm. Espessura:2mm. Diâmetro:11,5cm. 
Tolerância: + ou - 10%. Com superfície lisa (livre de microfissuras e 
inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão. Não-tóxica e 
não-absorvente sob condições de uso.  Não deve “emprestar” odor, 
cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração do 
mesmo. Modelo monobloco, ou seja, em uma única peça. Com 
acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas 
arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização e 
construídos de forma a garantir durabilidade e resistência, com vistas à 
finalidade a que se destina. Possibilidade de lavagem em máquina de 
lavar louças. 

UNIDADE 2 

Pegador feito totalmente em aço inox AISI 304, LIGA 18/10. Altura/ 
Comprimento: 21cm. Espessura: 0,8mm.  Tolerância: + ou - 10%. Com 
superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e 
resistente à corrosão. Não-tóxica e não-absorvente sob condições de 
uso.  Não deve “emprestar” odor, cor ou gosto aos alimentos e nem 
contribuir para a adulteração do mesmo. Modelo monobloco, ou seja, 
em uma única peça. Com acabamento perfeito, isento de cantos vivos 
ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais 
à sua utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e 
resistência, com vistas à finalidade a que se destina. Possibilidade de 
lavagem em máquina de lavar louças. 

UNIDADE 2 
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Pegador feito totalmente em aço inox AISI 304, LIGA 18/10. Altura/ 
Comprimento: 28cm. Espessura: 0,8mm. Tolerância: + ou - 10%. Com 
superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e 
resistente à corrosão. Não-tóxica e não-absorvente sob condições de 
uso.  Não deve “emprestar” odor, cor ou gosto aos alimentos e nem 
contribuir para a adulteração do mesmo. Modelo monobloco, ou seja, 
em uma única peça. Com acabamento perfeito, isento de cantos vivos 
ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais 
à sua utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e 
resistência, com vistas à finalidade a que se destina. Possibilidade de 
lavagem em máquina de lavar louças. 

UNIDADE 2 

Faca de carne, fio liso com lâmina de 6" polegadas, espessura de 
3,0mm , altura (A/B) 281mm/152mm e cabo em aço inox ( cabo em 
aço AISI 430 E LÂMINA 3M AÇO AISI 420). Tolerância (comp.) + ou - 
10%.  Fabricada sem emendas aparentes para não possibilitar acúmulo 
de resíduos e a proliferação de bactérias. Lâmina fio liso, de aço 
especial para corte, forjadas e temperadas. Cabo com perfeita 
ergonomia. Com superfície lisa ( livre de microfissuras e inclusões), 
facilmente limpável e resistente à corrosão. Não-tóxica e não-
absorvente sob condições de uso. Não deve "emprestar" odor, cor ou 
gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração do mesmo. 
Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louça. 

UNIDADE 2 

Faca de carne, fio liso com lâmina de 8" polegadas, espessura de 
3,0mm , altura (A/B) 331mm/200mm e cabo em aço inox ( cabo em 
aço AISI 430 E LÂMINA 3M AÇO AISI 420). Tolerância (comp.) + ou - 
10%.  Fabricada sem emendas aparentes para não possibilitar acúmulo 
de resíduos e a proliferação de bactérias. Lâmina fio liso, de aço 
especial para corte, forjadas e temperadas. Cabo com perfeita 
ergonomia. Com superfície lisa ( livre de microfissuras e inclusões), 
facilmente limpável e resistente à corrosão. Não-tóxica e não-
absorvente sob condições de uso. Não deve "emprestar" odor, cor ou 
gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração do mesmo. 
Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louça. 

UNIDADE 2 
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Faca de uso diversos, fio liso com lâmina de 8" polegadas, espessura de 
3,0mm, altura (A/B) 338mm/200mm e cabo em aço inox (cabo em aço 
AISI 430 e lâmina em aço AISI 420). Tolerância (comp.) + ou - 10%.  
Fabricada sem emendas aparentes para não possibilitar acúmulo de 
resíduos e a proliferação de bactérias. Lâmina fio liso, de aço especial 
para corte, forjadas e temperadas. Cabo com perfeita ergonomia. Com 
superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e 
resistente à corrosão. Não-tóxica e não-absorvente sob condições de 
uso. Não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem 
contribuir para a adulteração do mesmo. Possibilidade de lavagem em 
máquina de lavar louça. 

UNIDADE 2 

Faca de legumes, fio liso com lâmina de 3" polegadas, espessura de 
2,5mm, altura (A/B) 193mm/80mm e cabo em aço inox ( cabo em aço 
AISI 430 e lâmina em aço AISI 420). Tolerância (comp.) + ou - 10%.  
Fabricada sem emendas aparentes para não possibilitar acúmulo de 
resíduos e a proliferação de bactérias. Lâmina fio liso, de aço especial 
para corte, forjadas e temperadas. Cabo com perfeita ergonomia. Com 
superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e 
resistente à corrosão. Não-tóxica e não-absorvente sob condições de 
uso. Não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem 
contribuir para a adulteração do mesmo. Possibilidade de lavagem em 
máquina de lavar louça. 

UNIDADE 2 

Faca de pão com lâmina de 8" polegadas, espessura de 2,5mm, altura 
(A/B) 331mm/200mm e cabo em aço inox (cabo em aço AISI 430 e 
lâmina em aço AISI 420). Tolerância (comp.) + ou - 10%.  Fabricada sem 
emendas aparentes para não possibilitar acúmulo de resíduos e a 
proliferação de bactérias. Lâmina fio liso, de aço especial para corte, 
forjadas e temperadas. Cabo com perfeita ergonomia. Com superfície 
lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente 
à corrosão. Não-tóxica e não-absorvente sob condições de uso. Não 
deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir 
para a adulteração do mesmo. Possibilidade de lavagem em máquina 
de lavar louça. 

UNIDADE 2 
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Bandeja média, comprimento 42cm; largura 27 cm; altura 2cm; 
espessura 0,8mm. Tolerância + ou - 10%. Feita totalmente em aço inox 
AISI 304, liga 18/10. Design retangular. Com acabamento liso (livre de 
microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão 
Isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais à sua utilização e construídos de forma a 
garantir durabilidade e resistência, com vistas à finalidade a que se 
destina. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. 

UNIDADE 5 

Bandeja pequena, comprimento 33cm; largura 23 cm; altura 2cm; 
espessura 0,8mm. Tolerância + ou - 10%. Feita totalmente em aço inox 
AISI 304, liga 18/10. Design retangular. Com acabamento liso (livre de 
microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão 
Isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais à sua utilização e construídos de forma a 
garantir durabilidade e resistência, com vistas à finalidade a que se 
destina. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. 

UNIDADE 5 

Garrafa Térmica Pressão para café, em aço inoxidável, dupla parede 
interna que gera isolamento a vácuo, camada protetora para evitar 
marcas, tampa em polipropileno removível, alças reforçadas e 
capacidade para até 2,5 litros. 

UNIDADE 2 

Ralador de legumes com alça e quatro faces, feito totalmente em aço 
inox (Aço AISI 304 ou 430) com medidas diferentes para ralar. Altura: 
8cm. Largura: 11cm.  Comprimento: 18cm. Tolerância: + ou - 10%. 

UNIDADE 2 

Descascador de legumes, feito totalmente em aço inox. Lâmina: Aço 
inox fio liso. Cabo: Cabo inox satinado com preenchimento interno. 
Comprimento: 19 cm. Largura: 6 cm. Altura: 2 cm. Peso: 0,90 kg. 
Tolerância de + ou - 10 %. Possibilidade de lavagem em máquina de 
lavar louças. 

UNIDADE 2 

Peneira feita totalmente em aço inoxidável. Tela com formato oval, 
com pequenos furos, aro com suporte na extremidade. Cabo em aço 
inox. Comprimento: 260mm. Largura: 70mm. Altura: 35 mm. 
Tolerância de + ou - 10 %. 

UNIDADE 4 

Espremedor de batatas feito totalmente em aço inoxidável.  As pontas 
do cabo arredondadas e acabamento em alto brilho.  Altura: 12cm.  
Largura: 10cm. Comprimento: 25cm. Tolerância de +ou- 10%. 
Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. 

UNIDADE 1 

Caçarola tipo hotel, em alumínio fosco, com alças inteiras e tampa com 
puxador em baquelite. Espessura mínima 3mm.  Medidas: 32X14cm 
(altura x diâmetro). Capacidade: 13 litros. Tolerância +ou- 10%. Isenta 
de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas. 

UNIDADE 2 
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Caçarola tipo hotel, em alumínio fosco, com alças inteiras e tampa com 
puxador em baquelite. Espessura mínima 3mm.  Medidas:  38X16cm 
(altura x diâmetro). Capacidade: 20 litros. Tolerância +ou- 10%. Isenta 
de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas. 

UNIDADE 2 

Caçarola tipo hotel, em alumínio fosco, com alças inteiras e tampa com 
puxador em baquelite. Espessura mínima 3mm.  Medidas: 45X19cm 
(altura x diâmetro). Capacidade: 27 litros. Tolerância +ou- 10%. Isenta 
de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas. 

UNIDADE 2 

Canecão grande fabricada em alumínio polido industrial. Com alça em 
baquelite e que proporcione segurança para o manuseio. Espessura de 
30mm. Capacidade: 6,2 litros. Diâmetro: 20cm. Altura: 20cm.  
Tolerância: entre 5 a 10%. Isento de cantos vivos ou rebarbas em suas 
arestas.  

UNIDADE 2 

Canecão médio fabricada em alumínio polido industrial. Com alça em 
baquelite e que proporcione segurança para o manuseio. Espessura de 
30mm. Capacidade: 4,5 litros. Diâmetro:  18cm. Altura: 18cm.  
Tolerância: entre 5 a 10%. Isento de cantos vivos ou rebarbas em suas 
arestas.  

UNIDADE 2 

Chaleira grande em alumínio. Fabricadas em alumínio polido industrial, 
linha hotel. Diâmetro 35,2cm. Altura: 15,1cm. Tolerância: + ou - 10%. 
Capacidade: 5 litros. Com alça em baquelite e que proporcione 
segurança para o manuseio. Espessura de 20mm. Isenta de cantos 
vivos ou rebarbas em suas arestas. 

UNIDADE 2 

Cuscuzeira, com base, tampa e alças e com capacidade para 5 litros.  
Em alumínio polido, tipo hotel. Altura: 25cm. Diâmetro: 26cm. 
Espessura: 2mm. Tolerância: +/- 10%. Inteiriço. Acabamento 
antiaderente. Com base e tampa. Com alças laterais em alumínio. 
Isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas. 

UNIDADE 2 

Panela de pressão com capacidade para 08 litros; Diâmetro: 300mm. 
Espessura: 4mm. Tolerância: +/- 10%. Fabricada em alumínio 100% 
puro, polido. Com alças e/ou alça e cabo anatômicos, atóxicos e 
antitérmicos. Válvulas e sistema de segurança: válvula de trabalho 
(alívio de pressão), com ferramenta para limpeza; válvula de segurança 
repetitiva, em silicone (que não resseca); válvula de travamento que 
não permita abertura da panela caso haja pressão localizada no cabo 
da tampa; Com fechamento externo. Para uso em fogão a gás e 
elétrico. Com peças de reposição disponíveis em todo território 
brasileiro. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Em 
conformidade com as normas técnicas brasileiras e com selo de 
certificação do INMETRO.  

UNIDADE 1 
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Panela de pressão com capacidade para 20 litros; Diâmetro: 300mm. 
Espessura: 4mm. Tolerância: +/- 10%. Fabricada em alumínio 100% 
puro, polido. Com alças e/ou alça e cabo anatômicos, atóxicos e 
antitérmicos. Válvulas e sistema de segurança: válvula de trabalho 
(alívio de pressão), com ferramenta para limpeza; válvula de segurança 
repetitiva, em silicone (que não resseca); válvula de travamento que 
não permita abertura da panela caso haja pressão localizada no cabo 
da tampa; Com fechamento externo. Para uso em fogão a gás e 
elétrico. Com peças de reposição disponíveis em todo território 
brasileiro. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Em 
conformidade com as normas técnicas brasileiras e com selo de 
certificação do INMETRO.  

UNIDADE 2 

Passador de massa com alça, linha hotel. Feito totalmente em alumínio 
com espessura mínima de 3mm. Número 40. Capacidade: 16 litros. 
Tolerância: + ou - 10%. Com alças que proporcione segurança para o 
manuseio. Isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou 
quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização e construídos de 
forma a garantir durabilidade e resistência, com vistas à finalidade a 
que se destina. 

UNIDADE 2 

Assadeira retangular grande (nº 7), em alumínio polido, tipo hotel. 
Espessura: 2,5mm. Comprimento: 70 cm. Largura: 42cm. Altura: 8cm. 
Tolerância: +/-10%. Fabricado em alumínio polido. Design retangular. 
Com alças em alumínio nas laterais. Espessura de 30 mm. Para uso em 
fornos a gás e elétrico. Isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas 
arestas. 

UNIDADE 2 

Assadeira retangular média (nº6), em alumínio polido, tipo hotel. 
Espessura: 2,5mm. Comprimento: 55cm. Largura: 38cm. Altura: 7cm. 
Tolerância: +/-10%. Fabricado em alumínio polido. Design retangular. 
Com alças em alumínio nas laterais. Espessura de 30mm. Para uso em 
fornos a gás e elétrico. Isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas 
arestas. 

UNIDADE 2 

Frigideira de alumínio antiaderente, tipo hotel, com cabo baquelite 
feito em ferro, de forma que proporcione segurança em seu manuseio.  
Diâmetro: 36cm. Altura: 7cm. Espessura: 2mm. Tolerância: +/-10%. 
Fabricada em alumínio polido antiaderente. Design arredondado. 
Isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas. 

UNIDADE 2 
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Frigideira de alumínio antiaderente, tipo hotel, com cabo baquelite 
feito em ferro, de forma que proporcione segurança em seu manuseio.  
Diâmetro: 24cm. Altura: 6cm. Espessura: 2mm. Tolerância: +/-10%. 
Fabricada em alumínio polido antiaderente. Design arredondado. 
Isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas. 

UNIDADE 2 

Tacho em alumínio fosco, tipo hotel, com alças inteiras e tampa com 
puxador em baquelite. Desing arredondado. Espessura mínima 3mm. 
Capacidade: 30 litros. Diâmetro da boca: 50cm. Diâmetro do fundo: 
32cm. Tolerância +ou- 10%. Isenta de cantos vivos ou rebarbas em 
suas arestas. 

UNIDADE 2 

Kit composto por 3 (três) placas ou tábuas de corte coloridas, com 
padrão internacional de cores, para corte de alimentos crus e cozidos, 
sendo: placa na cor vermelha para corte de carne vermelha crua; placa 
na cor verde para corte de frutas, legumes e verduras; placa na cor 
amarela para corte de aves; Altura: 50cm. Largura: 30cm.  Espessura: 
1,5mm. Tolerância: +ou- 10%. Construídas em polipropileno virgem. 
Atóxica com aditivo antibactericida. Antiderrapante. Com canaleta. 
Bordas arredondadas. Cores variadas, conforme o tipo de uso. Fácil 
higienização e resistente a produtos químicos. Alça para pendurar. Ser 
passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

UNIDADE 2 

Kit composto por 3 lixeiras plásticas com tampa e pedal para área 
interna, sendo: 1 (uma) lixeira grande, com capacidade para 100 litros. 
1(uma) lixeira média, com capacidade para 60 litros. 1 (uma) lixeira 
pequena, com capacidade para 40 litros. Grande - Capacidade: 100 
litros, altura: 85cm, diâmetro: 60cm. Média -  Capacidade: 60 litros, 
altura: 74cm, diâmetro: 45cm. Pequena - Capacidade: 40 litros, altura: 
59cm, diâmetro: 42cm. Todas com tolerância de +ou- 10%. Fabricadas 
em polipropileno ou polietileno. Com pedal e estrutura para 
abertura/fechamento da tampa. Cor: Azul. Com aditivo Anti UV. Ser 
passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

UNIDADE 2 
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Kit composto por 3 (três)  caixas plásticas fechadas, com tampa, para 
mantimentos/alimentos (tamanhos variados), sendo: 1 (uma) caixa 
tamanho grande, com capacidade aprox. para 40 litros; 1 (uma) caixa 
tamanho médio, com capacidade aprox. para 24 litros; 1 (uma) caixa 
tamanho pequeno, com capacidade aprox. para 13 litros. Grande - 
Capacidade: 40 litros. Altura: 200mm. Largura:350mm. Comprimento: 
550mm. Espessura parede: 1,2mm. Tolerância: +/-10%.  Média - 
Capacidade: 24 litros. Altura: 150mm. Largura: 270mm. Comprimento: 
400mm. Espessura parede: 1mm. Tolerância: +/-10%.  Pequena - 
Capacidade: 13 litros. Altura: 120 mm. Largura: 270 mm. 
Comprimento:  400 mm. Espessura parede: 1mm. Tolerância: +/-10%. 
Fabricação em polipropileno virgem. Atóxico para alimentos. Incolor. 
Empilhável. Com tampa do mesmo material e com trava. Ser passível 
de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

UNIDADE 2 

Kit composto por 3 bacias plásticas, em tamanhos variados, para uso 
com alimentos, sendo: 1 (uma) bacia tamanho grande, com capacidade 
aprox. para 32 litros; 1 (uma) bacia tamanho médio, com capacidade 
aprox. para 27 litros; 1 (uma) bacia tamanho pequeno, com capacidade 
aprox. para 14 litros . Grande - Capacidade: 32 litros. Altura: 200mm 
Diâmetro: 550mm Espessura: 2,5  Tolerância: +/-10%. Média - 
Capacidade: 27 litros. Altura: 200mm Diâmetro: 420mm Espessura: 2,5  
Tolerância: +/-10%. Pequena - Capacidade: 14 litros. Altura: 180mm 
Diâmetro: 400mm Espessura: 2,5  Tolerância: +/-10%. Fabricado em 
Polipropileno, virgem, atóxico. Paredes internas e externas sem frisos. 
Com aba e empilhável. Cor: incolor. Design arredondado. Resistência 
térmica de 100º Celsius por no mínimo 20 minutos. Ser passível de ser 
reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.  

UNIDADE 3 

Caixas plásticas frestadas para mercado para transporte e 
armazenamento de Hortifruti. Com fino acabamento, alças e cantos 
arredondado na ombreira. Altura: 31cm. Largura: 35cm. Comprimento: 
55cm. Capacidade de carga de 30kgs/48 litros. Tolerância: +ou- 10%.  
Cor: azul. Empilhável. Fabricação em polipropileno virgem. Atóxico 
para alimentos.  

UNIDADE 6 

Caixa térmica fabricada totalmente em isopor, com dreno, capacidade 
para 100 litros. Dimensões: Interna 695X495X295mm. Externa 
795X595X400mm. Tolerância: +ou-10%. 

UNIDADE 2 
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Caixa térmica fabricada totalmente em isopor, com dreno, capacidade 
para 120 litros. Dimensões: Interna 695X495X355mm. Externa 
795X595X450mm. Tolerância: +ou-10%. 

UNIDADE 1 

Cuador de café, em tecido 100% algodão, com cabo de madeira. 
Acoplável em canecão tipo hotel de espessura de 30mm. Capacidade: 
4,5 litros. Diâmetro: 18cm. Altura:18cm. 

UNIDADE 2 

*Quantitativos por Unidade de Ensino 

 

 INSUMOS GERAIS 

A concessionária deverá fornecer insumos gerais para atender as necessidades de todas 

as Unidades de Ensino, repondo-os quando necessário, do início da operação de cada 

Unidade de Ensino e até o prazo final do contrato. As tabelas a seguir são referenciais e 

não exaustivas, eventuais itens não listados deverão ser fornecidos quando necessário 

para cumprir adequadamente o escopo do contrato: 

Material de consumo e limpeza geral 

Papel  higiênico rolo 300M 

Papel para as mãos 

Sabonete Líquido 

Desinfetante para Banheiro 

Água Sanitária 

Sacos de lixo 40lts 

Sacos de lixo 100lts 

Luvas para Limpeza 

Vassoura 

Vassourão Gari 

Rodo Grande 

Panos de Chão 

Pá para lixo 

Refil MOP 

Balde 15L 

Material de higiene e limpeza da cozinha 

Panos de Prato 

Panos de Chão 

Detergente 

Sabão Pó 

Álcool Etilico Gel 

Luvas Descartáveis 

Touca tipo rede 

Avental 
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MATERIAIS DE EXPEDIENTE 

Papel Sulfite 

Toner para Impressora 

Diversos 

1.5. Estimativa de custos e despesas para a operação, incluindo serviços de 

conservação e limpeza, manutenção, portaria e proteção patrimonial, com maior nível 

de detalhamento possível. 

 

 OPERAÇÃO MENSAL 

Item Descrição Total 

CUSTOS MENSAL 

1.1 RH Operação  R$             612.615,89  

1.2 RH Manutenção  R$             219.541,31  

1.3 Insumos  R$               50.521,23  

1.4 Equipamentos  R$                 7.120,31  

1.5 Materiais Manutenção  R$               44.330,30  

1.6 Serviços Terceiros  R$                 5.912,75  

1.7 Administração da SPE  R$               74.494,85  

1.8 Contratos  R$               28.823,87  

Total Mensal  R$        1.043.360,51  

 

 DESPESAS E CUSTOS PERIÓDICOS 

Item Descrição Total 
CICLO 

INVESTIMENTO 

IMPLANTAÇÃO MESES 

1.1 UNIFORMES  R$             180.783,78  12 

1.2 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS  R$             170.887,50  24 

1.2 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS  R$       15.478.370,15  60 

1.3 RECRUTAMENTO  R$               54.400,00  - 

1.3 TREINAMENTO  R$               95.200,00  12 

1.4 LAUDOS OPERACIONAIS  R$               70.953,00  12 

1.5 INSUMOS  R$               50.521,23  12 

Total Ano  R$      16.101.115,66    
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1.6. Procedimentos e planos para a mitigação dos impactos das obras de reforma e 

requalificação que serão realizadas no curso do ano letivo. 

 
O plano para a alocação dos alunos durante as obras será baseado em um projeto de containers, 

iniciativa já utilizada no Brasil como solução temporária para casos de construções e reformas 

em escolas. Serão alugados 379 containers, para atender a demanda de 4.381 alunos, que serão 

adaptados em três tipos de espaços; salas de aulas, banheiros e salas dos professores. Nem 

todas as unidades escolares terão necessidade de alugar container para banheiros, visto que 

algumas quadras possuem, e outras irão, possuir vestiários e banheiros na estrutura, após a 

reforma.  

Durante as obras, os containers serão implantados nas quadras das escolas, onde serão isolados 

do restante da unidade de ensino, assim como os refeitórios/cozinha.  Referente a alimentação 

dos alunos, propõe-se que as reformas nas áreas de cozinha/refeitório sejam realizadas em 

período de férias, assim, essa área poderá ser utilizada sem interferência das obras.  

Dentre as 10 unidades escolares a serem reformadas, apenas a escola municipal João Frederico 

Ferreira Gomes não possui quadra, então sugere-se a utilização da quadra de uma escola 

próxima, para receber os containers e alunos. 

Com estas soluções, evita-se transtornos que se possa ter no funcionamento das escolas e 

qualquer tipo de acidente com esses alunos que transitariam pelo mesmo espaço onde estariam 

acontecendo os trabalhos. 

 

1.7. Proposta de sistema de mensuração de desempenho, com indicadores que 

permitam estabelecer e avaliar o nível de serviço, contendo a definição dos 

parâmetros, a metodologia de verificação, as metas, bem como as consequências em 

caso de descumprimento. 
 

O Sistema de mensuração de desempenho da concessionária, o qual permitirá estabelecer e 

avaliar o nível de serviços prestados a Secretaria de Educação, está descrito abaixo com 

definição dos parâmetros, metodologia de verificação e metas a serem atingidas. 

O Sistema está baseado em indicadores de desempenho, os quais são compostos por 

indicadores que medem qualidade de serviço e disponibilidade da infraestrutura em condições 

para oferecer o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas e de gestão de cada uma das 

unidades de ensino integrantes do contrato de concessão. 
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Os parâmetros estão descritos em cada um dos indicadores e a metodologia de apuração, 

indicativa, poderá ser ajustada entre o Concessionário e o Verificador Independente. 

Os parâmetros possuem metas estabelecidas de forma específica e serão verificadas por 

diversos mecanismos, como sistemas de controle de chamados, verificação in loco, 

amostragem, check list, etc. 

Os parâmetros são pontuados e agregados até que se obtenha um único Índice de Eficiência IEF, 

resultado de toda a avaliação realizada pelo sistema do serviço prestado. Esse índice determina 

a pena pelo descumprimento de parâmetros e consequentemente redução no valor mensal da 

contraprestação pública paga a concessionária, punição que é aplicada automaticamente ao 

concessionário. 

 

1.7.1. INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (IEF) 

O Índice de Eficiência (IEF) é composto de elementos e indicadores por meio dos quais será 

possível avaliar objetivamente a qualidade da prestação dos serviços da CONCESSIONÁRIA, 

especialmente no tocante aos critérios de disponibilidade, continuidade, eficiência, segurança e 

cortesia na sua prestação. 

O IEF será utilizado como meio apto a avaliar a qualidade dos serviços da concessão prestados 

pela CONCESSIONÁRIA, mediante a apuração dos elementos que compõem o IEF. 

O IEF resultará da verificação e ponderação de dois índices, ora compostos por indicadores 

variáveis: 

I. Índice de Disponibilidade de Infraestrutura (IDI): Avalia o nível de 

disponibilidade da infraestrutura e a prontidão para execução dos serviços públicos prestados 

nas UNIDADES DE ENSINO. 

II. Índice de Qualidade dos Serviços (IQS): Avalia a qualidade técnica do serviço de 

manutenção e conservação, prazos de solução e a qualidade do Preparo da Alimentação 

preparada pela CONCESSIONÁRIA nas UNIDADES DE ENSINO. 
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 Condições Gerais 

Os índices, subíndices, indicadores, pesos, metas, frequência de apuração e demais elementos 

formam o denominado Sistema de Mensuração do Desempenho (SMD). 

O SMD deverá ser a critério das partes e relevante para o atendimento dos objetivos da 

concessão, reavaliado e revisto periodicamente, em períodos não inferiores a 5 (cinco) anos, 

desde que necessário para incrementar e tornar efetivo o atendimento do Edital e do Contrato. 

Serão contabilizados na avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA os eventos 

efetivamente sob sua responsabilidade, causados por omissão, negligência, imperícia ou 

imprudência. 

Paradas programadas, comunicadas e acordadas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

corridos, além dos casos fortuitos ou de força maior, não serão contabilizados na avaliação do 

IEF. 

Todos os cálculos apresentados neste anexo, incluindo os índices e indicadores, deverão 

ser realizados considerando-se apenas duas casas decimais, sendo truncado a partir da 

terceira casa decimal. 

 Procedimento de Avaliação 

O IEF será apurado em cada UNIDADE DE ENSINO e será composto pelos dois índices 

mencionados (IDI e IQS), sendo que cada um destes índices será o resultado da avaliação dos 

elementos que os compõem, de acordo com a previsão específica de cada índice. 

Cada indicador de desempenho deverá ser avaliado quanto ao grau de satisfação observado em 

cada um dos critérios analisados, sendo-lhe atribuídas notas de satisfação que variarão em 5 

(cinco) níveis distintos: péssimo, ruim, inadequado, adequado e ótimo, para os quais será 

atribuída uma nota correspondente que variará de 0 (zero) a 4 (quatro), conforme o quadro 1 

apresentado a seguir: 

Nota de Satisfação Descrição 

ÓTIMO 4 Expectativas ou metas atendidas e superadas 

ADEQUADO 3 Expectativas ou metas atendidas 

REGULAR 2 Expectativas ou metas parcialmente atendidas 

RUIM 1 Expectativas ou metas minimamente atendidas 

PÉSSIMO 0 Expectativas ou metas não atendidas 

Quadro 1 – Nota de Satisfação 
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Ao final, haverá uma nota em cada um dos dois índices apurados (IDI e IQG). O IEF será obtido a 

partir da aplicação da regra constante nos quadros abaixo: 

IDI Nota para o IDI 

3 < IDI ≤ 4 1,00 

2,5 < IDI ≤ 3 0,90 

2 < IDI ≤ 2,5 0,80 

1,5 < IDI ≤ 2 0,65 

1 < IDI ≤ 1,5 0,45 

0,5 < IDI ≤ 1 0,20 

IDI ≤ 0,5 0 

Quadro 2 – Nota IDI 

IQS Nota para IQS 

3 < IQS ≤ 4 1,00 

2,5 < IQS ≤ 3 0,90 

2 < IQS ≤ 2,5 0,80 

1,5 < IQS ≤ 2 0,65 

1 < IQS ≤ 1,5 0,45 

0,5 < IQS ≤ 1 0,20 

IQS ≤ 0,5 0 

Quadro 3 – Nota IQS 

Os pesos dos índices de eficiência são de 20% para o IDI e de 80% para o IQS, ficando o cálculo 

do IEF: 

IEF = (20% x NOTA IDI) + (80% x NOTA IQS) 

IEF Máximo = 1,00 e será sempre considerado com duas casas decimais, desprezando-se as 

demais. 

 

Onde: 

20% = Peso do CAPEX  

80% = Peso do OPEX  

NOTA IDI = Nota obtida através do ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA (IDI) 

NOTA IQS = Nota obtida através do ÍNDICE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS (IQS) 
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O cálculo do IEF deve constar do Relatório de Desempenho que será entregue pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, até o último dia do mês avaliado. O Relatório de 

Desempenho deverá conter: 

I. Informações completas sobre o cálculo do IEF e 

II. Histórico detalhado de cada indicador e o detalhamento de todas as medições 

realizadas no período, bem como fonte dos dados, responsável pela coleta e demais 

informações pertinentes. 

O formato e o padrão de apresentação do Relatório de Desempenho deverão ser previamente 

apreciados e aprovados pelas partes, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias anterior ao início 

da primeira fase de operação. A forma de apresentação do Relatório de Desempenho poderá 

ser modificada ao longo da Concessão por solicitação do PODER CONCEDENTE ou do Parceiro 

Privado com o objetivo de tornar a apuração dos resultados mais clara e precisa. 

O Relatório de Desempenho e todas as informações nele contidas serão avaliadas pelo 

Verificador Independente contratado pelo PODER CONCEDENTE. 

 

 Períodos de Medição e Prazos 

A contratação do Verificador Independente será realizada pelo PODER CONCEDENTE, por 

intermédio de empresas de renome nacional e de ilibada reputação. 

Os custos envolvendo a contratação serão todos arcados pelo PODER CONCEDENTE, que 

também deverá assegurar a adoção de mecanismos que viabilizem a autonomia do Verificador 

Independente durante a vigência de seu contrato, que terá o prazo de 5 (cinco) anos, devendo 

ser contratado um novo VERIFICADOR INDEPENDENTE após este prazo. 

O Verificador Independente deverá realizar a medição dos Indicadores de Desempenho e 

elaborar o Relatório de Avaliação de Desempenho que será entregue ao PODER CONCEDENTE 

até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês avaliado. 

O PODER CONCEDENTE deverá validar o Relatório de Avaliação de Desempenho e encaminhá-

lo ao Parceiro Privado. 

A contratação do Verificador Independente deverá ser realizada em até 2 (dois) meses antes do 

pagamento da primeira CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA. 

O Verificador Independente deverá auxiliar as PARTES durante o processo de revisão dos 

Indicadores de Desempenho, elaborando relatório sobre a atualização destes. 

A medição e registro dos Indicadores de Desempenho deverá ser efetuada mensalmente para a 

efetiva captura do desempenho da CONCESSIONÁRIA, por meio de acordo entre as partes e em 

conformidade com os requerimentos mínimos de apuração de cada indicador. 
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O Relatório de Desempenho deve conter, além das atualizações periódicas previstas para cada 

Indicador de Desempenho, o histórico dos indicadores, assim como a lista detalhada de 

indicadores e respectivas medições realizadas durante o período. Caso um Indicador de 

Desempenho não tenha sido atualizado no mês em questão, devido ao fato de possuir uma 

frequência de medição inferior àquela de elaboração do relatório, deve-se trazer a sua nota mais 

recente. 

 

 Procedimento de Avaliação durante as Etapas de Implantação 

Via de regra, a efetiva medição e apuração dos Indicadores de Desempenho ocorrerá 

exclusivamente sobre a UNIDADE DE ENSINO em operação “estável” durante o período (mensal) 

de apuração do desempenho. 

Entende-se por edificação em operação “estável” o prédio em operação por prazo superior a 90 

(noventa) dias corridos da data do início da operação naquela UNIDADE DE ENSINO. 

Desta forma, em consonância com os períodos das modernizações e requalificações previsto no 

contrato, a apuração dos indicadores seguirá duas fases de apuração: 

FASE 1: durante os primeiros 90 (noventa) dias após o início dos serviços de manutenção e 

conservação de cada Unidade de Ensino, período caracterizado pelos ajustes naturais inerentes 

à nova operação, a apuração dos Indicadores de Desempenho ficará suspensa e todos os 

Indicadores de Desempenho apurados serão definidos, a priori, como sendo iguais a 4 (quatro). 

FASE 2: Após os primeiros 90 (noventa) dias da entrega dos serviços de modernização e 

requalificação os Indicadores de Desempenho serão apurados na forma apresentada aqui 

definida. 

 Prazo de contratação do Verificador Independente 

Caso o Verificador Independente não seja contratado em tempo hábil, o Relatório de 

Desempenho será validado pelo PODER CONCEDENTE e encaminhado ao CONCESSIONÁRIO. 

 

 ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA (IDI) 

O Índice de Disponibilidade da Infraestrutura (IDI) relatará pontos relativos à entrega da 

infraestrutura das Unidades Escolares após a execução dos serviços de modernização e 

requalificação, medindo os pontos essenciais para o adequado atendimento aos alunos, 

professores e gestores. 

O IDI será medido a partir da média ponderada de cada um dos seus indicadores de 

desempenho. Cada um receberá uma nota, na escala de 0 (zero) a 4 (quatro), conforme metas 

estipuladas. 
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O cálculo dos índices será feito conforme fórmula ilustrativa a seguir: 

 

IDI =  
 (Nota do Indicador x Peso do Indicador)  

 (Pesos dos Indicadores) 

 

𝑰𝑫𝑰 =
(𝐷𝐴𝑆 𝑥 3 + 𝐷𝑁𝑆 𝑥 3 + 𝐷𝑆𝐷 𝑥 2 + 𝐷𝐶𝐴 𝑥 2 + 𝐷𝐶𝑃 𝑥2)

12
 

 

Onde “nota do indicador” diz respeito à apuração da nota de cada um dos indicadores 

relacionados a seguir. 

a) Disponibilidade das Salas de Aula (DSA) 

Este índice verifica a disponibilidade e as condições para uso imediato das salas de aula na 

Unidade de Ensino, que passaram pelas requalificações. 

A avaliação do índice DSA é feita in loco por inspeção amostral mensal, através do número de 

salas de aula e laboratórios disponíveis dividido pelo número total salas de aula. 

 

Peso Faixa Pontuação 

 

 

3 

90% < DSA ≤ 100% 4 

80% <DSA ≤ 90%% 3 

70% < DSA ≤ 80% 2 

60% < DSA ≤ 70% 1 

DSA ≤ 60% 0 

Quadro 4 – Nota DSA 

 

b) Disponibilidade das Instalações Sanitárias (DNS) 

Este índice verifica a disponibilidade e as condições para uso imediato das instalações sanitárias 

(banheiros e vestiários) da UNIDADE DE ENSINO que passaram pelas requalificações. 

A avaliação do índice DNS é feita in loco por inspeção amostral mensal, através das instalações 

sanitárias disponíveis dividido pelo número total de instalações sanitárias. 

 

Peso Faixa Pontuação 

 

 

80% < DSA ≤ 100% 4 

70% <DSA ≤ 80%% 3 
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3 60% < DSA ≤ 70% 2 

50% < DSA ≤ 60% 1 

DSA ≤ 50% 0 

Quadro 5 – Nota DNS 

c) Disponibilidade das Salas do Corpo Docente (DSD) 

Este índice verifica a disponibilidade e as condições para uso imediato das salas de professores, 

diretores, secretarias, dentre outras, da UNIDADE DE ENSINO que passaram pelas 

requalificações. 

A avaliação do índice DSD é feita in loco por inspeção amostral mensal, através do número de 

salas disponíveis dividido pelo número total de salas. 

Peso Faixa Pontuação 

 

 

2 

74% < DSA ≤ 100% 4 

60% <DSA ≤ 74% 3 

50% < DSA ≤ 60% 2 

40% < DSA ≤ 50% 1 

DSA ≤ 40% 0 

Quadro 6 – Nota DSD 

 
d) Disponibilidade da Área de Convívio dos Alunos (DCA) 

Este índice verifica a disponibilidade e as condições para uso imediato da área de convívio dos 

alunos implantada pela CONCESSIONÁRIA. 

A avaliação do índice DCA é feita in loco por visita e verificação de compatibilidade com o projeto 

proposto– entregue pela CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo Poder Concedente. 

 

Peso Faixa Pontuação 

 

2 

Disponível 4 

Parcialmente Disponível 3 

Não Disponível 1 

Quadro 7 – Nota DCA 

 

e) Disponibilidade da Área de Convívio dos Professores (DCP) 

Este índice verifica a disponibilidade e as condições para uso imediato da área de convívio dos 

professores. 

A avaliação do índice DCA é feita in loco por visita e verificação de compatibilidade com o projeto 

proposto entregue pela CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo Poder Concedente. 
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Peso Faixa Pontuação 

 

2 

Disponível 4 

Parcialmente Disponível 3 

Não Disponível 1 

Quadro 8 – Nota DCP 

 

 ÍNDICE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS (IQS) 

O Índice de Qualidade dos Serviços relatará a qualidade dos serviços da Concessão 

disponibilizados nas Unidades Escolares, compreendendo o atendimento das funcionalidades, 

performance, ausência de defeitos e inconformidades. 

O IQS será calculado pela média ponderada de seus respectivos sub índices, sendo os pesos 

extraídos segundo o critério: 

 

Subíndice Peso 

Índice de Qualidade da Manutenção e 

Conservação (IQM) 

 

3,5 

Índice de Qualidade do Preparo da Alimentação 

(IQA) 

3,5 

Índice de Cumprimento de Prazos (ICP) 3,0 

Quadro 9 – Subíndices do IQS 

 

Os índices do IQS serão medidos a partir da média ponderada de cada um dos Subíndices de 

desempenho. Cada um receberá uma nota, na escala de 0 (zero) a 4 (quatro), conforme metas 

estipuladas. 

O cálculo dos índices será feito conforme fórmula ilustrativa a seguir. 

 

SubÍndice =  
 (Nota do Indicador x Peso do Indicador)  

 (Pesos dos Indicadores) 

 

 

IQS =  
 (IQM x 3,5 + IQA x 3,5 + ICP x 3,0)  

10 
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Onde “nota do indicador” diz respeito à apuração da nota de cada um dos indicadores 

explicitados em sequência. 

 

I. Índice de Qualidade de Manutenção e Conservação (IQM) 

Este subíndice verifica a qualidade e disponibilidade do serviço de manutenção e conservação 

executado pela CONCESSIONÁRIA em todas as áreas das Unidades Escolares. 

O IQM será medido de acordo com os seguintes indicadores: 

 

IQM =  
 (IEP x 2 + IAE X 2 + IQE x 2 + IDE x 2)  

8 

 

a. Indicador de Eficiência na Eliminação de Pragas (IEP) 

Este indicador verifica a qualidade do serviço de conservação referente à eliminação de pragas 

em todas as áreas das Unidades Escolares. 

A avaliação do índice IEP é feita in loco por inspeção amostral mensal. 

Peso Faixa Pontuação 

 

 

2 

Até 5 eventos/mês 4 

De 6 a 10 eventos/mês 3 

De 11 a 20 eventos/mês 2 

De 21 a 30 eventos/mês 1 

31 eventos ou mais/mês 0 

Quadro 10 – Indicador IEP 

 

b. Indicador de Qualidade dos Jardins, Gramados e Áreas Externas (IAE) 

Este indicador verifica a qualidade do serviço de conservação referente a jardins, gramados e 

áreas externas, no limite do perímetro das Unidades Escolares. 

A avaliação do índice IAE é feita in loco por meio de check list amostral mensal para apuração 

deste índice.  

Os itens do check list deverão ser verificados in loco por profissional capacitado do Verificador 

Independente. A verificação deverá ser feita a qualquer momento do horário de funcionamento. 

As datas para realização das verificações ocorrerão em dias aleatórios, por sorteio, sem aviso 

prévio ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA. 
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Os itens que serão analisados para avaliar o índice de qualidade dos serviços de jardinagem são 

os seguintes: 

1. Presença de falhas significativas no gramado (> 70% da área gramada); 

2. Poda adequada do gramado (altura do gramado não superior a 12 cm); 

3. Áreas verdes livres de ervas daninhas, musgo, lodo, lixo, corpos estranhos (> 80% da 

área externa, no perímetro da unidade); 

4. Manutenção de árvores, plantas e arbustos procedendo à sua poda, adubagem, plantio, 

etc. (< 80% dos espécimes mortos). 

Os itens listados acima são apenas referenciais e devem ser revisados pelas partes em até 45 

(quarenta e cinco) dias antes do início das operações. 

O check list apresentado acima deverá ser preenchido em escala binária: 1 – Atende ou 0 – Não 

atende 

A avaliação final do check list determinará se a área de jardins das Unidades Escolares 

inspecionada atende ou não aos requerimentos de qualidade especificados. A Unidade de 

Ensino será considerada conforme se atender a, pelo menos, 3 dos itens verificados no check 

list, ou seja, 3 dos itens verificados receberem o atributo 1. 

 

Peso Faixa Pontuação 

 

 

2 

3 itens ou mais com atributo 1 4 

2 itens com atributo 1 3 

1 item com atributo 1 2 

Nenhum item com atributo  1 0 

Quadro 11 – Indicador IAE 

 

c. Indicador de Qualidade das Edificações (IQE) 

Este indicador verifica a qualidade do serviço de manutenção e conservação referente a todos 

os ambientes de todas as edificações das Unidades Escolares. 

A avaliação do indicador IQE é feita in loco por meio de check list amostral mensal para apuração 

deste índice será utilizado o check list. 

Os itens do check list deverão ser verificados in loco por profissional capacitado do Verificador 

Independente. A verificação deverá ser feita a qualquer momento do horário de funcionamento 

das Unidades Escolares. As datas para realização das verificações ocorrerão em dias aleatórios, 

por sorteio, sem aviso prévio ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA. 

Os itens que medem o nível de qualidade das instalações serão aplicados e verificados, nos 

diferentes ambientes que compõem a Unidade de Ensino. O registro da inspeção dos itens 

verificáveis deverá ser realizado para cada ambiente inspecionado, de forma a atender às classes 

percentuais de cálculo do indicador listadas neste item. 
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A seguir são listados os ambientes e itens verificáveis referenciais: AMBIENTES: 

 Salas de Aula; 

 Salas multiuso; 

 Sala dos Professores; 

 Sala da Diretoria; 

 Secretaria; 

 Corredores; 

 Banheiros; 

 Vestiários; 

 Áreas externas; 

 Quadras; 

 Pátios; 

 Áreas verdes. 

 

 

Os itens listados acima são apenas referenciais e devem ser revisados pelas partes em até 45 

(quarenta e cinco) dias antes do início das operações. O check list apresentado acima deverá ser 

preenchido em escala binária: 1 – Atende ou 0 – Não atende 

A avaliação final do check list determinará se o ambiente inspecionado atende ou não aos 

requerimentos de qualidade de obras e instalações. 

Itens verificáveis Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 

Infiltrações    

Cerâmica trincada    

Rachaduras    

Pintura de má qualidade    

Alagamentos    

Vazamentos    

Destelhamentos    

Rachaduras nas telhas    

Rachaduras nas janelas    

Rachaduras nas portas    

Paredes descascando    
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Cálculo da Faixa percentual: somatória de ambientes que receberam 0 (não atende) em 

qualquer dos itens verificáveis / somatória do número total de ambientes e itens verificados. 

Peso Faixa Pontuação 

 

 

2 

90% < IAE ≤ 100% 4 

80% <IAE ≤ 90% 3 

70% < IAE ≤ 80% 2 

60% < IAE ≤ 70% 1 

IAE ≤ 60% 0 

Quadro 12 – Indicador IQE 

 

d. Indicador de Disponibilidade de Equipamentos (IDE) 

Este indicador verifica a disponibilidade dos equipamentos e mobiliários necessários, em boa 

condição de uso, para a CONCESSIONÁRIA executar os serviços da concessão em todas as áreas 

das UNIDADES ESCOLARES. 

A avaliação do índice IDE é feita in loco por inspeção amostral mensal, através da avaliação da 

quantidade de equipamentos disponíveis com relação ao total de equipamentos. 

 

Peso Faixa Pontuação 

 

 

2 

90% < IAE ≤ 100% 4 

80% <IAE ≤ 90% 3 

70% < IAE ≤ 80% 2 

60% < IAE ≤ 70% 1 

IAE ≤ 60% 0 

Quadro 13 – Indicador IDE 

 

II. Índice de Qualidade do Preparo da Alimentação (IQA) 

Este sub índice irá verificar a qualidade do preparo da alimentação nas Unidades Escolares. 

O IQA será medido de acordo com os seguintes indicadores: 

IQA =  
(ICH x 2 + IQP x 2)  

4 
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a. Indicador de Cumprimento de Horários (ICH) 

Este indicador verifica a pontualidade no preparo e disponibilização das refeições nos horários 

convencionados nas Unidades Escolares. 

A medição deste indicador ICH é realizada diariamente a cada horário de refeição, sendo 

anotadas as refeições não servidas nos horários convencionados e avaliação do indicador ICH é 

feita in loco por inspeção amostral mensal pelo verificador independente. 

 

Peso Faixa Pontuação 

 

 

2 

Até 5 refeições fora do prazo/mês 4 

De 6 a 10 3 

De 11 a 20 2 

De 21 a 30 1 

Acima de 31 0 

Quadro 14 – Indicador ICH 

b. Indicador de Qualidade do Preparo (IQP) 

Este indicador verifica a qualidade e higiene da refeição servida. 

A medição deste indicador IQP é feita através das anotações das reclamações sobre a qualidade 

e higiene feita pelos alunos em livro próprio. A avaliação do indicador IQP é feito por inspeção 

amostral mensal pelo verificador independente. 

 

Peso Faixa Pontuação 

 

 

2 

Até 5 ocorrência/mês 4 

De 6 a 10 3 

De 11 a 20 2 

De 21 a 30 1 

Acima de 31 0 

Quadro 15 – Indicador IQP 

 

III. Índice de Cumprimento dos Prazos (ICP) 

Este subíndice irá verificar se os prazos para a CONCESSIONÁRIA executar os pedidos de 

manutenção e conservação corretivas foram adequados e devidamente cumpridos. 

O ICP será medido de acordo com os seguintes indicadores: 

ICP =  
(CMPC x 2 + CMPTI x 2 + CMPCL x 2)  
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a. Indicador de Cumprimento do Prazo de Manutenção Corretiva (CPMC) 

Este indicador verifica se a CONCESSIONÁRIA atendeu a todos os pedidos de manutenção 

corretiva solicitadas dentro do prazo devido. 

A avaliação do indicador CPMC é feita através do relatório do sistema de manutenção a ser 

implantado pela CONCESSIONÁRIA, onde o representante da CONCESSIONÁRIA ou o 

Coordenador Administrativo e Financeiro da Escola abrirão chamados para todo pedido de 

manutenção corretiva. O sistema deverá apontar a quantidade de solicitações não solucionadas 

dentro dos prazos acordados. Será através deste relatório de ocorrências que o Verificador 

Independente poderá atribuir uma nota para este índice. 

 

Peso Faixa Pontuação 

 

 

2 

Até 5 ocorrência/mês 4 

De 6 a 10 3 

De 11 a 20 2 

De 21 a 30 1 

Acima de 31 0 

Quadro 16 – Indicador CPMC 

 

b. Indicador de Cumprimento do Prazo de Manutenção dos Equipamentos de TI 

(CPMTI) 

Este indicador verifica se a CONCESSIONÁRIA atendeu todos os pedidos de manutenção dos 

equipamentos de TI relativos ao laboratório de Informática e da gestão da escola dentro do 

prazo devido. 

A avaliação do indicador CPMTI é feita através do relatório do sistema de manutenção a ser 

implantado pela CONCESSIONÁRIA, onde o representante da CONCESSIONÁRIA ou o 

Coordenador Administrativo e Financeiro da Escola farão chamados para todo pedido de 

manutenção dos equipamentos de TI. O sistema deverá apontar a quantidade de solicitações 

não solucionadas dentro dos prazos acordados. Será através deste relatório de ocorrências que 

o Verificador Independente poderá atribuir uma nota para este índice. 

 

Peso Faixa Pontuação 

 

 

2 

Até 5 ocorrência/mês 4 

De 6 a 10 3 

De 11 a 20 2 

De 21 a 30 1 

Acima de 31 0 

Quadro 17 – Indicador CPMTI 
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c. Índice de Cumprimento do Prazo de Conservação e Limpeza (CPCL) 

Este índice verifica se a CONCESSIONÁRIA atendeu a todos os pedidos de conservação e limpeza 

solicitadas dentro do prazo devido. 

A avaliação do indicador CPCL é feita através do relatório do sistema de conservação a ser 

implantado pela CONCESSIONÁRIA, onde o representante da CONCESSIONÁRIA ou o 

Coordenador Administrativo e Financeiro da Escola abrirão chamados para todo pedido de 

conservação e limpeza necessário. O sistema deverá apontar a quantidade de solicitações não 

solucionadas dentro dos prazos acordados. Será através deste relatório de ocorrências que o 

Verificador Independente poderá atribuir uma nota para este índice. 

 

Peso Faixa Pontuação 

 

 

2 

Até 5 ocorrência/mês 4 

De 6 a 10 3 

De 11 a 20 2 

De 21 a 30 1 

Acima de 31 0 

Quadro 18 – Indicador CPCL 

 

 

 


