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MODELAGEM OPERACIONAL
Este caderno apresenta o modelo operacional para a gestão do centro comercial e tem
como premissa garantir práticas de excelência na operação do centro, na comercialização
de mercadorias, na otimização das relações de compra e venda entre produtores e
consumidores locais, na redução de perdas e desperdício de alimentos e na melhoria no
controle da qualidade dos produtos ofertados.
O modelo de negócios requer como premissa relações de transparência entre a empresa
concessionária e os comerciantes ﬁnais, permitindo versatilidade e agilidade decisória
para enfrentar as diﬁculdades da rotina diária de um centro desta natureza. Caberá a
empresa proponente implementar readequação do espaço com a solução arquitetônica
que viabilize o modelo de negócio, respeitadas as modiﬁcações obrigatórias, no que
couber.

INFRAESTRUTURA ORIGINAL

A CEASA foi construída de maneira a disponibilizar as seguintes áreas:
Área total do terreno:....................... 34.528,87 m²
• Bloco A:............................................... 1.470,30 m²
• Bloco B:.............................................. 3.637,68 m²
• Bloco C:.............................................. 4.501,10 m²
• Praça da alimentação:........................ 867,18 m²
• Guarita:................................................... 62,92 m²
• 02 Casas de lixo inorgânico.................. 33,95 m²
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• 02 Casas de lixo orgânico:..................... 77,12 m²
• Casa de gás ………………………………………... 8,86 m²
Área Construída Total: ....................... 10.652,58m²

Quantidade de pontos de comercialização: 277

Bloco A: Artesanato, Administração e Praça de Alimentação (2.337,48 m²)
Artesanato
• 06 Lojas, com 45,65 m²;
• 06 Lojões, 61,55 m²;

Administração
• 02 Salas para instituição bancária, com 94,15 m², cada;
• 05 Salas para a Administração, com 20,60 m²cada;
• 01 Sala para a Administração com 30,90 m².

Praça de Alimentação
• Área para mesas com 454 m²;
• 07 Boxes com 23,40 m² para lanchonetes;
• 01 Área para Restaurante Popular, contendo:
• 01 Sala com 22,10 m² para cozinha industrial;
• 02 Salas com 9,30 m² para despensa;
• Sala com 10,80 m² para freezers;
• Sala com 22,10 m² para o preparo de alimentos;
• Sala com 8,39 m² para lavagem de utensílios.
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Bloco B: Produtor e Varejo (3.637,68 m²)
• 36 Boxes com 12,00 m² para produtor;
• 55 Boxes com 12,00 m² para varejistas;
• 56 Áreas demarcadas no chão para tubérculos, grãos e raízes:
• 04 do tipo 01 com 7,70 m²;
• 04 do tipo 02 com 8,10 m²;
• 04 do tipo 03 com 9,20 m²;
• 20 do tipo 04 com 9,30 m²;
• 04 do tipo 05 com 9,75 m²;
• 20 do tipo 06 com 11,20 m².

Bloco C: Atacado (4.501,10 m²)
• 24 Boxes com 24,00 m² para raízes e tubérculos;
• 29 Boxes com 24,00 m² para hortaliças e grãos;
• 32 Boxes com 24,00 m² para frutas e legumes;
• 25 Bancas para açougue:
• 13 do tipo 01 com 24,00 m²;
• 12 do tipo 02 com 18,60 m²;
• 01 Câmara frigoríﬁca com 24,00 m² para açougue, contendo:
• 01 Sala de Higienização com 5,30 m²;
• 01 Ante Câmara com 10,20 m²;
• 01 Sala para recepção, corte e pesagem com 38,97 m²;
• 01 Casa de Lixo refrigerada com 9,00 m².
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Espaços para feirantes
Área prevista para a locação de espaços para feirantes:
• Boxes de artesanato (6 boxes de 45,65 m²)
• Boxes de loções (6 boxes de 61,55 m²)
• Locação de salas para bancos (2 salas de 94,15 m²)
• Boxes da área de alimentação (7 boxes de 23,40 m²)
• Salão grande para cozinha e restaurante (1 de 94,63 m²)
• Boxes de comercialização - produtor (36 boxes de 12 m²)
• Boxes de comercialização - varejo (55 boxer de 12 m²)
• Áreas demarcadas – PEDRA (147 áreas, tamanhos diversos a partir de 8 m²)
• Boxes menores do produtor atacadista (85 boxes de 24 m²)
• Bancas tipo 1 para açougue (12 bancas de 18,6 m²)
• Bancas tipo 2 para açougue (24 bancas de 24 m²)
• Estacionamento Externo: 46 vagas de carros e 20 motos
• Estacionamento Intermediário: 60 carros e 56 motos
• Estacionamento Interno: 104 carros, 31 motos, 88 bicicletas, 23 caminhões, 56 vagas
para descarga, com 28 plataformas niveladoras de docas.

Armazenamento de água
Para reservação de água serão disponibilizados um reservatório inferior, com capacidade
de armazenamento de 93,56 m3, e um superior, com capacidade de 27,56 m3, totalizando
121,12 m3 de capacidade de estocagem de água.
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ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO IMÓVEL
• Piso de alta resistência em todos os blocos e construções;
• Forro de PVC nas lojas dos blocos B e C;
• Instalação elétrica, CFTV, SPDA, hidro sanitária, cabeamento estruturado;
• Esquadrias de alumínio natural (janelas e basculantes) e esquadrias de ferro pintadas na
cor branca (grades e portas de enrolar);
• Pintura interna em tinta acrílica e externa em textura;
• Pavimentação do pátio de manobra, acessos internos e estacionamento em concreto
armado e piso tipo concregrama;
• Marquises em estrutura metálica e telhas de policarbonato;
• Tratamento de esgoto completo, incluindo Estação Elevatória e Emissário;
• Sistema de irrigação;
• Boxes com medições individualizadas de água e energia elétrica;
• Boxes com pias e pontos de energia.
É de responsabilidade do Concessionário, previamente à assinatura do contrato de
concessão, vistoriar e dar por recebida as instalações no estado em que se encontrarem
no momento de assinaturas do contrato.

INVESTIMENTOS ADICIONAIS
Os estudos prévios realizados demonstram a necessidade de realização de investimentos
complementares para a ampliação e modernização da Central de Abastecimento. O
Concessionário deverá investir, por sua conta e risco, na realização das obras de
adequação e na aquisição dos equipamentos, sem prejuízo da realização de outros
investimentos indispensáveis à viabilização do empreendimento e em conformidade com
seu modelo de negócio:
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Cobertura sobre área de descarga – Há necessidade de ampliar a cobertura existente
para evitar o perecimento dos produtos em caso de chuvas. Essa cobertura deverá ter
aproximadamente 6 metros e altura superior a 4 metros para proteger uma área
considerável das carrocerias.
Câmara Frigoríﬁca – Faz-se necessária a realização de investimentos na aquisição de
equipamentos frigoríﬁcos para armazenamento e estocagem de frutas, hortaliças e outros
produtos que dependam de baixas temperaturas.
Balança Rodoviária – A aquisição deste item é importante para que haja uma justa
contraprestação por produto baseada no peso liquido das mercadorias, evitando que seja
ﬁxado um valor por viagem ou por eixo do veículo.
Circuladores de Ar – A aquisição é necessária para obtenção de uma temperatura amena
e evitar a perda de produtos.
Exaustão das Lanchonetes – Fundamental para o desempenho da atividade.
Obras de Adaptação dos Boxes – Necessárias para ajustar o equipamento ao perﬁl dos
usuários do entreposto.
Instalação de gradis, adequação dos portões e controle automatizado de entrada –
Obra necessária para garantir a segurança e controle de acesso aos espaços do mercado.
Execução de módulos de abrigo para passageiros de ônibus – Há necessidade de
construção de uma estrutura física, atualmente inexistente, para o conforto dos
passageiros de ônibus.
Casa de Lixo – Fundamental a ampliação para acumular o resíduo gerado na atividade até
a sua devida coleta. Por meio de estudo comparativo com outras centrais, estimou-se
uma geração de 800 toneladas de resíduos por mês.
Guarita Adicional – Importante para melhorar a circulação de veículos pesados no
complexo após sua pesagem e evitar congestionamento.
Sítio WEB – Domínio e publicações on-line na internet, com conteúdo responsivo e
ferramentas de interação com usuário, que permita manter informado o público
interessado nas atividades da Central e implemente ferramentas que favoreçam a gestão
do local, a participação de usuários, locatários, fornecedores, etc.

SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

19

CEASA ITABAIANA / MODELAGEM FINAL

Software de Gestão – Um sistema de gestão especíﬁco para acompanhamento das
atividades é fundamental para um efetivo controle da atividade, com a geração de
relatórios e dados estatísticos ﬁnanceiros e da própria atividade.
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ENTRADA E COMERCIALIZAÇÃO
A Ceasa é um espaço destinatário de produtos com origens das mais diversas regiões,
sendo de grande importância o registro das informações relativas à comercialização, como
origem dos produtos, quantidade ofertada e preço médio comercializado, devendo essas
informações serem de domínio público.
Dessa forma, como importante elo na estruturação da segurança alimentar, é necessário
que o centro comercial possua um sistema de informação capaz de registrar dados
relativos aos processos mercantis por ele controlado, bem como informar ao mercado os
números processados. As informações geradas pela Ceasa visam atender não só ao
produtor,

mas

a

toda

a

cadeia

produtiva

envolvida

no

processo

de

produção/comercialização de hortifrutigranjeiros e aos próprios consumidores ﬁnais.

ACESSOS DE USUÁRIOS
Os acessos serão feitos por duas portarias distintas, sendo uma para pedestres, veículos
leves, motos e bicicletas e outra para veículos de carga, a qual deverá possuir balança
rodoviária para pesagem de mercadorias.
As entradas e saídas de veículos e pedestres deverão ser controladas. Serão ﬁxados
horários

predeterminados

para

entrada dos comerciantes, pessoas autorizadas,

compradores, entrada e saída de veículos, carga e descarga de mercadorias e
comercialização. Os horários serão deﬁnidos com base nas necessidades e especiﬁcidades
do comércio local, frente ao propósito da Central de Abastecimento, sendo de suma
importância para a ﬂuidez e ordenamento do trânsito, devendo constar do regulamento
de mercados.
Não será permitido o acesso de motos e bicicletas ao interior do centro de abastecimento
devendo os mesmos serem direcionados a estacionamento especíﬁco.
Caberá à empresa proponente da gestão apresentar de que forma será feita a contagem,
sendo exigido controles automáticos, preferencialmente informatizados, para a contagem
do número de entrantes, devidamente categorizados (funcionários, consumidores,
comerciantes) bem como as proposições de horários de acesso.
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TIPOS DE INFORMAÇÕES A SEREM GERADAS
Será exigido do Concessionário o desenvolvimento de um sistema de informações
orientado a funcionar na web e acessível por dispositivos mobile que permitam amplo
acesso

público às estatísticas e às informações coletadas pelo Concessionário

notadamente no que diz respeito à origem dos produtos; quantidade de locatários (ﬁxos e
eventuais); volume médio mensal comercializado; ﬂuxo médio de pessoas por dia;
estimativa de geração de empregos; volume médio mensal de resíduos. Tais indicadores
pressupõem o acompanhamento dos registros diários de entrada e saída de público e
mercadoria.
O Concessionário deverá coletar informações acerca da “Procedência dos produtos”. Deste
modo, todos que adentrarem nas dependências da Ceasa com o intuito de vender ou
entregar mercadoria, seja ela de qualquer natureza - hortifrutigranjeiros, cereais, produtos
diversos alimentícios e não alimentícios, etc.- deverão ser submetidos ao controle de
entrada. O ideal é que todos estejam de posse de um documento de origem da
mercadoria. Na portaria de acesso de veículos de carga, os funcionários devem conferir a
carga, inclusive o peso, no sentido de checarem a informação contida no documento de
origem com o que realmente consta no veículo transportador.
As informações acerca da “Procedência dos produtos” são sempre solicitadas por
universidades, empresas diversas, órgãos governamentais de assistência rural e de
pesquisa, ministérios, indústrias de alimentos, restaurantes, instituições de pesquisas,
produtores e suas mais diversas associações, cooperativas, etc. O resultado ﬁnal desse
procedimento será o volume ofertado por estado, região, microrregião, mesorregião, por
produto/variedade, por destinação interna (setores permanentes e não permanentes) e
total da Ceasa em foco. Esses dados, quando relacionados com os da pesquisa de preços,
geram as informações de valor aproximado da comercialização.
Caberá à empresa proponente da gestão detalhar as informações que serão coletadas,
bem como os procedimentos a serem adotados para tal operação.
Outra informação de grande relevância é a “Pesquisa de preço no atacado”, sendo esta
uma das informações mais importante, completa e padronizada gerada pelas Ceasas. É
aconselhável ao proﬁssional que executa esse trabalho possuir formação de técnico
agrícola, possuindo conhecimento de produtos, variedades, classiﬁcação e embalagens. O
pesquisador deve ter experiência suﬁciente para saber captar e ponderar os
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desequilíbrios existentes nas informações recebidas durante a coleta, de modo que o
resultado seja o mais próximo da realidade.
A pesquisa de preços no atacado não é uma simples “coleta” de preços praticados no
mercado. O pesquisador é o agente que capta as mais diversas informações relativas ao
mercado, tais como oferta, qualidade do produto presente no mercado, tendências,
preferências, etc. Uma vez feito o levantamento de dados no mercado, os pesquisadores
fazem uma análise crítica da pesquisa e lançam os dados no sistema informatizado para
alimentar o banco de dados. Esses lançamentos são as bases para todos os trabalhos e
publicações a respeito dos preços e valor da comercialização praticados na Ceasa. Essas
médias resultantes gerarão os valores por região, estado, macro e microrregiões, produto,
variedade, mercado interno e total da Ceasa.
Caberá à empresa proponente da gestão realizar a pesquisa de preço praticado no
mercado, devendo manter o Boletim Informativo Diário de Preços (BID), o qual deverá ser
publicado em website próprio da Ceasa, em aplicativo móvel (APP) especiﬁcamente
desenvolvido para este ﬁm e em outros meios eletrônicos que possibilitem o amplo
acesso público.
Esse boletim conterá as informações em três níveis: preço mínimo, preço mais comum e
preço máximo (preço mínimo é a menor ocorrência; preço mais comum ou preço modal é
aquele que teve maior número de ocorrência ou a “moda”; preço máximo é aquele que
teve a maior ocorrência de valor). Nos três níveis de preços, sempre considerando as
ocorrências para um mesmo produto, variedade, classiﬁcação e embalagem.
O BID deverá informar ainda a situação do mercado para cada produto, levando-se em
consideração o último dia de comércio. As situações de mercado são: Mercado Firme,
signiﬁca que o preço modal do dia da publicação é superior ao da última publicação;
Mercado Estável é quando o preço modal é igual; e Mercado Fraco, quando o preço modal
é menor do que aquele do último dia de comércio.
A utilização do BID é muito ampla: produtores, atacadistas, hospitais, quartéis,
restaurantes, cozinhas industriais, órgãos governamentais, institutos de pesquisas,
universidades, empresas de entregas, outras Ceasas, etc.
A empresa proponente da gestão deverá dispor de painel eletrônico que comunique em
tempo real a entrada das principais mercadorias comercializadas, com a ﬁnalidade de
informar, tanto aos produtores quanto aos compradores, o volume de entrada no
mercado. Essas informações deverão ser do dia e do mesmo dia da semana anterior, para
ﬁns de comparação de preços.
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Caberá à empresa proponente da gestão informar as análises que serão feitas e os
modelos dos relatórios que serão apresentados. Deverá providenciar a análise econômica,
estabelecendo comparativos, evolução, gráﬁcos, mapas das ofertas por municípios,
microrregiões, mesorregiões, estados, etc., e da comercialização, que nada mais é do que
a interpretação do que ocorreu ao longo do mês, com os principais produtos de cada
mercado. Busca-se, assim, analisar por meio de quadros comparativos (de oferta, preços,
valores, procedências, etc.), tomando como parâmetros tanto o mês anterior como o
mesmo período do ano anterior, sem deixar de estar atento ao que ocorre historicamente,
gerando análises retrospectivas e perspectivas para o futuro por produto, grupo,
subgrupo, setor e até mesmo para o mercado.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

As

atividades

comerciais

desenvolvidas

nas

dependências

de uma Central de

Abastecimento pelos seus agentes de comercialização (produtor/atacadista), em função
dos procedimentos adotados e pela própria natureza, caracterizam a Ceasa como grande
geradora de resíduos.
Caberá à empresa gestora da Ceasa executar, através de equipe própria ou terceirização
de serviços, toda a logística interna de conservação, limpeza e segurança ambiental,
incluindo: varrição; acondicionamento em recipientes padronizados e especíﬁcos para tipo
de resíduo; coleta e remoção de resíduos até o local para recolhimento pela prefeitura
local; lavagem; limpeza de meio-ﬁo; jardinagem; higienização de reservatório de água;
controle de pragas.
A dedetização e limpeza de caixas d'água deverão ser procedidas de acordo com as
normas de vigilância sanitária e os certiﬁcados resultantes do processo deverão ser
apresentados a todos os locatários, devendo ser aﬁxados em local público para permitir a
conferência e ﬁscalização pelo público usuário bem como autoridade competente.
A empresa gestora será responsável pela implantação do Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos – PGRS na Ceasa. Neste documento técnico deverá ser priorizada a
redução da geração de resíduos e o reaproveitamento dos mesmos, a ﬁm de evitar os
efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde pública, devendo apresentar
previamente todas as diretrizes e ações necessárias para a implantação.
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IMPLEMENTAÇÃO DO PGRS

A empresa gestora deverá estabelecer um trabalho em conjunto com todos os
comerciantes para a elaboração do PGRS, que devem atender às seguintes diretrizes:
●

O PGRS deverá atender à Legislação Federal, Estadual e Municipal, principalmente
em relação aos princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração,
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação
ﬁnal dos resíduos sólidos;

●

Deverá apresentar padronização mínima das condições gerais da empresa,
incluindo os aspectos no que tange à legislação higiênico-sanitária, em especial
classiﬁcação, rotulagem, embalagem e destinação ﬁnal dos resíduos sólidos;

●

Plano de Redução de Resíduos, com cronograma de aplicação e metas, de acordo
com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, inclusive de logística reversa.

Depois de efetuados todos os levantamentos através dos PGRS individuais dos
comerciantes da Ceasa, haverá parâmetros suﬁcientes para a elaboração do Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos por parte da CEASA, o qual, após
implantado, deverá ser atualizado periodicamente e revisto na sua íntegra, conforme
previsto na legislação vigente.
O objetivo geral do PGRS é contribuir para minimizar a geração de resíduos sólidos com
orientação para o correto acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte,
tratamento e destinação ﬁnal, através da formulação de metas de redução, cronogramas,
ﬁscalização, avaliação e monitoramento das ações. Para implementação do PGRS, as
seguintes ações são necessárias:
●

Divulgação do PGRS a todos os funcionários, produtores e comerciantes do
estabelecimento;

●

Realização de treinamentos continuados para a equipe envolvida (Comissão de
Resíduos) com o manejo dos resíduos;

●

Treinamentos e capacitação dos funcionários e empresas terceirizadas;

●

Capacitação de orientadores/ﬁscais;

●

Aquisição de equipamentos necessários para melhorar o gerenciamento dos RSS;

●

Palestras de sensibilização ambiental, metas de redução, segregação de resíduos e
legislação para produtores e comerciantes;
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●

Palestras e debates sobre prevenção de alimentos contaminados para os
produtores e comerciantes;

●

Orientação no uso de Equipamentos de Proteção Ambiental;

●

Acompanhamento da implementação das ações do Plano de Ação.

SEGURANÇA

A grande concentração de pessoas, veículos, negócios e movimentação ﬁnanceira da
CEASA requer um sistema de segurança efetivo e tecnológico, de modo a permitir que
somente pessoas com atuação nos mercados tenham seu acesso facilitado, inibindo e
eliminando o público alheio às atividades. A Ceasa de Itabaiana deverá dispor de
monitoramento eletrônico através de CFTV, como uma ferramenta do sistema de
segurança, subsidiando ainda toda logística operacional do mercado.
O emprego de tecnologia pode apontar anomalias veriﬁcadas na operação da CEASA,
sendo

possível

determinar

indicativos

de

movimentos

indesejáveis,

tais como:

deslocamentos em horários restritos, movimentações não permitidas, transbordos não
autorizados.
Caberá a empresa proponente apresentar plano de segurança e prevenção de riscos, de
modo a garantir de forma contínua e ininterrupta os serviços de segurança e vigilância nas
áreas comuns do entreposto, promovendo a organização adequada à manutenção da
vigilância de pessoas, bens e circulação de veículos, podendo recorrer para esse efeito a
contratação de empresas especializadas neste tipo de serviços.

MANUTENÇÃO

A manutenção predial da Ceasa é uma operação bastante peculiar por conta da
especiﬁcidade do equipamento, por isso, deverá dispor de uma equipe própria ou
terceirizada para a realização de manutenções preventivas e corretivas.
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Caberá à empresa gestora da Ceasa implantar os procedimentos e controles necessários
para a efetiva manutenção do equipamento, como solicitações, ordens de serviço, forma
de atendimento e relatório das principais demandas.
Além da manutenção predial, deverá ser contemplado no escopo deste serviço as
manutenções dos equipamentos ali instalados, como transformadores, equipamentos de
combate a incêndio, sistema CFTV, aparelhos de ar condicionado, entre outros.

PLANO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Para que as atividades de gestão aqui descritas possam lograr sucesso, será indispensável
que a empresa possua um Plano de Capacitação e Desenvolvimento, de forma a orientar as
atividades de formação de pessoal, abrangendo toda a cadeia de fornecedores,
sub-concessionários ou locatários,

funcionários dos estabelecimento, prestadores de

serviços e em alguns casos até mesmo de consumidores frequentes.
As atividades de formação de pessoas deverão ter um caráter permanente, estimulando a
busca de conhecimentos e a melhoria das atividades desempenhadas pelo conjunto de
comerciantes instalados no local. Para isso, pelo menos os seguintes cursos deverão ser
oferecidos:
●
●

Boas Práticas de Manipulação de Alimentos
Boas práticas no Armazenamento, Transporte e Embalagem de Alimentos e outras
Mercadorias

●

Técnicas de Refrigeração de Alimentos em Câmaras Frias

●

Segurança Patrimonial e Combate a Incêndios

●

Atendimento ao Público

GOVERNANÇA

Todo o ordenamento de funcionamento do Mercado deve constar em um documento
denominado REGULAMENTO DA CEASA, o qual tem por objetivo regulamentar a atividade
comercial, no atacado e varejo, de forma que o processo de comercialização se desenvolva
de forma harmônica, promovendo da melhor forma possível o equilíbrio dos interesses
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dos produtores, atacadistas, varejistas e consumidores, disciplinando todas as etapas
operacionais.
Neste documento deverão estar transcritos temas como: competências da empresa
gestora; diretrizes para as locações das áreas; regras para a exposição e comercialização
de mercadorias dentro da Ceasa; regras para carga e descarga; condições de prestação
dos serviços auxiliares à ﬁnalidade precípua da Ceasa; horário de funcionamento; regras
para acesso à Ceasa; ordenamento do trânsito; penalidades; diretrizes gerais de
conservação e limpeza; regras de condutas gerais e ordem interna.
O ﬂuxo interno do trânsito da CEASA deverá ser deﬁnido de acordo com a logística
operacional do entreposto, sendo necessária adequação de sinalização horizontal e
vertical. Caberá à empresa proponente da gestão deﬁnir o ﬂuxo interno e o ordenamento
do trânsito, implementando regras para tanto, como a deﬁnição dos horários de acessos,
ordenamento de estacionamentos, segregando veículos leves de veículos pesados, motos
e bicicletas, e até mesmo regras especíﬁcas como retiradas dos cavalos mecânicos das
carretas no momento de carga e descarga.
No interior do equipamento serão aplicadas as disposições cabíveis do Código Nacional de
Trânsito, sem prejuízo de serem estabelecidas regras especíﬁcas que não o contrariem.
Caberá ainda à empresa gestora apresentar as diretrizes mínimas operacionais do
equipamento, promover a setorização do comércio, no que tange a tipos de mercadorias e
serviços, a ﬁm de promover não só o ordenamento do mercado, mas também a justa
concorrência.
Além da deﬁnição do mix, a empresa gestora deverá propor estrutura padrão para
exposição e comercialização de produtos nas pedras, principalmente hortifrutigranjeiros,
levando em conta as especiﬁcidades de cada produto.
Pontos importantes a serem observados: estruturas que facilitem o processo de
higienização e limpeza dos galpões, evite a proliferação de pragas e facilite a logística de
carga descarga, além de promover uma visualização atrativa das mercadorias.
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AFERIÇÃO DO DESEMPENHO
A avaliação de desempenho comercial e organizacional da empresa gestora da Central de
Abastecimento será realizada por meio dos indicadores-chave de performance listados
neste subtópico, sem prejuízo de outros mecanismos e ações de ﬁscalização por parte do
Poder Concedente.
O Índice de Desempenho (ID) será composto de três indicadores-chave de performance:
●

Indicador de Conformidade (IC) – avalia a conformidade da empresa gestora
quanto às exigências legais e normativas internas do equipamento;

●

Indicador Operacional (IO) – avalia o desempenho dos serviços prestados pela
empresa gestora;

●

Indicador de Qualidade (IQ) – avalia a satisfação dos usuários quanto à
infraestrutura e serviços prestados.

Estabelecidos estes indicadores que irão compor o Índice de Desempenho, serão
atribuídos aos mesmos uma nota que poderá variar de 0 a 5, conforme critérios descritos
a seguir.
A partir da nota de cada um destes indicadores, será possível obter o resultado do Índice
de Desempenho da empresa gestora, aplicando-se a fórmula abaixo, sendo que este
número também irá variar de 0 a 5:

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

Este indicador avalia a conformidade do Concessionário quanto às exigências legais e
normativas internas do equipamento. Será determinado pelo percentual correspondente
à quantidade de itens conformes em relação à quantidade de itens avaliados na análise de
documentações.
Será atribuída ao Indicador de Conformidade nota de 0 a 5 a depender do percentual
apurado, conforme determinado na tabela abaixo:

PERCENTUAL

NOTA

> 0% ≤ 10%

0

> 10% ≤ 30%

1

> 30% ≤ 50%

2

> 50% ≤ 70%

3

> 70% ≤ 90%

4

> 90% ≤ 100%

5

MÉTRICA DE AVALIAÇÃO
Nº

ITEM

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
Conforme
Apresentar alvará de funcionamento válido,
emitido pela prefeitura

1
2
3

Licenças
e Alvarás

Apresentar alvará sanitário válido,
emitido por órgão competente
Apresentar licença ambiental válida,
emitida por órgão competente

4

Apresentar alvará de publicidade e propaganda válido, emitido por
órgão competente

5

Apresentar documento de formação e treinamento da brigada de
incêndio e do plano de fuga / emergência

Segurança
6

7

Não
conforme

Apresentar aprovação do Corpo de Bombeiros válida

Seguros

Apresentar cópia das apólices de seguro vigentes em atendimento
aos limites mínimos de indenização
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Apresentar o PGRS bem como os documentos que comprovem a
correta dispensação dos resíduos, de acordo com o estabelecido
pelo município

8 Resíduos Sólidos
9

Relatórios de
Gestão

Apresentar os relatórios de gestão exigidos em contrato

10
11

Apresentar certificado do serviço de controle de pragas

Certificados de
Prestação
de Serviço

Apresentar certificado do serviço de higienização de reservatório
de água

12

Apresentar certificado do serviço de limpeza e desobstrução de
caixa de gordura

Comprovação de
Política de
13
Capacitação
de Pessoas

Apresentar comprovantes de realização dos Cursos, com listas de
frequências, previstos na Política de Capacitação de Pessoas

14

Balancetes de
condomínio

15

Ordenamento
da CEASA

Apresentar balancete sintético e analítico com os comprovantes
de receitas e despesas sob a rubrica “condomínio”.

Apresentar o Regulamento da CEASA com as regras atinentes ao
funcionamento do mercado.

TOTAL DE ITENS AVALIADOS

15

Itens Conforme
% de Conformidade
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INDICADOR OPERACIONAL (IO)

Este Indicador avalia o desempenho dos serviços prestados pelo Concessionário. O
indicador operacional será determinado pela avaliação de cinco áreas distintas:
●

Infraestrutura

●

Manutenção

●

Segurança

●

Conservação e Limpeza

●

Relacionamento com a Comunidade e Transparência

As áreas serão avaliadas semestralmente, através da aplicação de check list e análise
documental, sendo atribuídas notas de 1 a 5 aos elementos avaliados, onde:
1 = RUIM
2 = REGULAR
3 = SATISFATÓRIO
4 = BOM
5 = ÓTIMO

Ao ﬁnal da avaliação deverá ser feita uma média aritmética dos elementos avaliados
obtendo-se assim a nota do indicador operacional.

Nº

ÁREA

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO

1

Condições gerais de alvenaria

2

Condições gerais de revestimentos

3

Condições gerais de coberturas

4
5

NOTA DE
AVALIAÇÃO

Condições gerais das instalações elétricas

INFRAESTRUTURA
Condições gerais das instalações hidrossanitárias

6

Condições gerais das estruturas metálicas

7

Condições gerais da sinalização
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8

Condições gerais das instalações de combate a incêndio

9

Condições gerais e funcionamento da balança rodoviária

10

Condições gerais da rede de telefonia e dados

11

MANUTENÇÃO

12

Nível de cumprimento do plano de manutenção predial
detalhado no plano operacional apresentado pela empresa
gestora
Condições gerais e funcionamento do sistema CFTV

SEGURANÇA

13
14
15

Nível de cumprimento do plano de segurança e prevenção de
riscos detalhado no plano operacional apresentado pela empresa
gestora
Condições gerais da limpeza da área externa (arruamentos e
calçadas)
Condições gerais da limpeza interna dos galpões

16

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

17

Condições gerais da limpeza dos sanitários
Condições gerais de manutenção das áreas verdes

18
19
RELACIONAMENTO
COM A COMUNIDADE
E TRANSPARÊNCIA

20
21
22

Nível de cumprimento do plano de gerenciamento de resíduos
sólidos (PGRS) detalhado no plano operacional apresentado pela
empresa gestora
Condições de navegabilidade, usabilidade, interatividade e
acessibilidade do website da CEASA
Condições de navegabilidade, usabilidade, interatividade e
acessibilidade do APP da CEASA
Conteúdo de valor informacional oferecido pelo website da
CEASA
Conteúdo de valor informacional oferecido pelo APP da CEASA
TOTAL DE PONTOS
MÉDIA

INDICADOR DE QUALIDADE (IQ)

Este Indicador avalia a satisfação dos comerciantes e do consumidor ﬁnal quanto à
infraestrutura e serviços prestados. Será determinado pela avaliação de quatro áreas
distintas:
●

Infraestrutura e Manutenção

●

Acessibilidade e Segurança

●

Conservação e Limpeza

●

Relacionamento com a empresa gestora
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As áreas serão avaliadas, semestralmente, através da aplicação de pesquisa de satisfação
junto aos comerciantes, onde será atribuída nota de 1 a 5 aos itens avaliados, sendo:

1 = RUIM
2 = REGULAR
3 = SATISFATÓRIO
4 = BOM
5 = ÓTIMO

Ao ﬁnal da pesquisa deverá ser feita uma média aritmética dos itens avaliados obtendo-se
assim a nota do índice de qualidade. A pesquisa de satisfação deve ser realizada com uma
amostra estatisticamente signiﬁcativa dos comerciantes consultados.

Modelo de pesquisa de satisfação a ser aplicada:

Nº

ATRIBUA NOTA DE 1 A 5
AOS ITENS ABAIXO

ÁREA

1

Condições gerais das instalações dos
restaurantes e lanchonetes

2

Condições gerais de funcionamento dos
restaurantes e lanchonetes

3

Condições gerais das instalações das lojas

4
5

NOTA DE AVALIAÇÃO
1

2

3

4

5

Condições gerais de funcionamento das lojas

INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO

Condições gerais das instalações dos Boxes e
Módulos

6

Condições gerais de funcionamento dos
Boxes e Módulos

7

Condições gerais das instalações dos
banheiros
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8

Condições gerais de funcionamento dos
banheiros

9

Condições gerais da iluminação

10

Atendimento aos chamados de manutenção

11

Condições gerais de funcionamento do
estacionamento

12

ACESSIBILIDADE &
SEGURANÇA

Condições gerais de funcionamento das
portarias de acesso

13

Facilidade de Circulação Interna

14

Condições gerais do serviço de Segurança

15

Condições gerais da limpeza da área externa
(arruamentos e calçadas)

16

HIGIENE E LIMPEZA

Condições gerais da limpeza interna dos
galpões – área comum

17

Condições gerais da limpeza dos sanitários

18

Disponibilidade de informações e
atendimento pela empresa gestora

19

RELACIONAMENTO COM
A GESTORA

Disponibilidade do Boletim Informativo
Diário (BID) de preços

20

Facilidade de obtenção de informações no
website da CEASA

21

Facilidade de acesso às páginas do website
da CEASA

22

Facilidade de uso e obtenção de informações
no APP da CEASA

23

Disponibilidade de relatórios de gestão,
análises econômicas e indicadores de
desempenho no website da CEASA
SOMA DAS NOTAS OBTIDAS
MÉDIA DAS NOTAS OBTIDAS
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AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO
A partir do resultado do Índice de Desempenho a empresa gestora estará sujeita às
penalidades, as quais serão aplicadas conforme parâmetros descritos abaixo:

Índice de Desempenho (ID)

Índice apurado

Percentual a ser acrescido na outorga
variável mensal

>0≤1

25%

>1≤2

20%

>2≤3

15%

>3≤4

10%

>4≤5

0%
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RELATÓRIO DE GESTÃO E INDICADORES
DE DESEMPENHO NEGOCIAL
A empresa proponente deverá apresentar relatórios anuais da gestão do entreposto e
manter publicado em área de amplo acesso em seu sítio eletrônico, o qual deverá conter
além de informações sobre sua performance operacional e ﬁnanceira, os resultados das
avaliações de desempenho do negócio previstos neste Termo de Referência. Para o
acompanhamento de desempenho do empreendimento, deverão ser sistematicamente
acompanhados pelo menos os seguintes indicadores:
●

Estatísticas de Acesso: acompanhamento de entrantes na Central, segregados por
consumidores, funcionários e comerciantes;

●

Estatísticas de Trânsito: acompanhamento de entrada e saída de veículos, por tipo
(Caminhões, Automóveis, Motos, Bicicletas etc);

●

Estatísticas de Logística e Estoque: acompanhamento de entrada e saída de
mercadorias por tipo, volume e local de origem;

●

Estatísticas de Preços Praticados: conforme deﬁnido neste Termo;

●

Estatísticas de Faturamento: acompanhamento de faturamento médio por metro
quadrado de área destinada à venda;

●

Controle de Qualiﬁcação e Boas Práticas: acompanhamento de ofertas e
resultados de treinamento e capacitação continuada;

●

Estatísticas de Ocupação: Número de locatários ﬁxos e eventuais;

●

Estatísticas de Geração de Resíduos: Volume médio mensal de resíduo produzido.

O Concessionário deverá apresentar os indicadores-chave de performance (KPI) e
estatísticas de desempenho exigidos neste Termo por meio de ferramentas do tipo "painel
de

controle" ou "dashboard" para permitir fácil acompanhamento e completa

transparência para o público interessado e órgãos de controle.
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