
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

PÁGINA 1 DE 48 

ANEXO IV 

 

MANUAL DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

EXPLORAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, DA GESTÃO DE ÁREAS DAS 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS 

PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO, MONUMENTO 

NATURAL GRUTA REI DO MATO E MONUMENTO 

NATURAL PETER LUND. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Este manual tem como objetivo apresentar os indicadores para o acompanhamento 

dos encargos atribuídos à CONCESSIONÁRIA no provimento da gestão das 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. Os 

indicadores foram distribuídos em três grupos, quais sejam: INDICADORES DE 

DESEMPENHO; INDICADORES DE DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS e 

INDICADORES DE EXCELÊNCIA. 

 

II. GRUPOS DE INDICADORES: CONCEITOS, OBJETIVOS E MATRIZ DE 

BENEFÍCIOS 

 

II.1 Indicadores de Desempenho:  

 

II.1.1 São os indicadores que avaliam a qualidade dos serviços obrigatórios 

prestados pela CONCESSIONÁRIA, com avaliações periódicas do 

patamar de qualidade atingido em determinado período. Avaliam padrões 

de qualidade diferentes conforme o grau de engajamento e outputs de 

benefícios gerados pela CONCESSIONÁRIA. 

 

II.2 Indicadores de Disponibilidade de Serviços:  

 

II.2.1 São indicadores que avaliam a disponibilidade dos serviços obrigatórios 

definidos no caderno de encargos. Dessa maneira, devem ser 

considerados como indicadores que visam controlar o cumprimento das 

obrigações fundamentais da CONCESSIONÁRIA, sem as quais a 

execução dos serviços se torna inócua.  
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II.3 Indicadores de Excelência:  

 

II.3.1 Indicam o cumprimento de padrões de excelência na conservação e na 

promoção do desenvolvimento socioeconômico por meio da valoração 

ambiental, cultural e do turismo. Abrangem situações nas quais a 

CONCESSIONÁRIA demonstra engajamento em relação aos objetivos da 

concessão, majorando seus patamares de qualidade. Este grau de 

excelência atingido deve ser premiado com um aumento no coeficiente de 

contrapartidas financeiras, funcionando, assim, como estímulo à 

manutenção destes padrões.  

 

II.4 Matriz de Benefícios  

 

II.4.1 As diretrizes de planejamento territorial para as áreas protegidas são 

apontadas nos Planos de Manejo. Considerando a importância dos 

objetivos traçados nos Planos de Manejo das três Unidades de 

Conservação e de maneira a sintetizar e validar estes objetivos, os 

indicadores foram definidos de maneira a contemplar os seguintes grupos 

de benefícios: 

 

II.4.1.1 GRUPO 1 – MANEJO DO PATRIMÔNIO NATURAL E 

HISTÓRICO-CULTURAL; 

II.4.1.2 GRUPO 2 – VISITAÇÃO; 

II.4.1.3 GRUPO 3 – RELACIONAMENTO; 

 

II.4.2 Cada um destes três grupos foi pensado para garantir os benefícios 

apontados a seguir: 
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Grupo Benefícios Código Indicador 
Descrição dos Benefícios esperados medidos pelo 

conjunto de indicadores 
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Melhoria das 
estratégias e 

ferramentas de 
proteção  

M01 
Efetividade do registro de imagens digitais de 
segurança em áreas prioritárias de vigilância 
pré-definidas 

Os indicadores devem prover informações sobre o 
cumprimento de atividade fundamental da concessão 
que é a proteção dos ativos ambientais, histórico-
culturais, espeleológicos, arqueológicos e 
paleontológicos. Espera-se que as ações preventivas e 
de controle realizados pela CONCESSIONÁRIA, as 
estratégias, instrumentos e ferramentas afins sejam 
efetivamente implantadas e garantam a maior eficácia 
ao poder público no cumprimento da legislação 
ambiental vigente, além de colaboração com os órgãos 
oficiais fiscalizadores como a Subsecretaria de 
Fiscalização Ambiental Integrada, Polícia Militar, 
Bombeiros, Defesa Civil e Sociedade Civil organizada 
para o cumprimento deste fim.  

M02 
Índice de manutenção do cercamento total das 
áreas concedidas 

M03 
Efetividade e Eficácia na Geração do Relatório 
de Ocorrência de Incêndios (ROI) 

M04 
Manutenção de Aceiros de prevenção de 
incêndios florestais 

M05 Efetividade no controle de área queimada  

M06 
Limpeza da faixa de domínio e manutenção de 
todas as estradas internas 

M07 
Disponibilidade de dados de monitoramento 
ambiental atualizados para a população 

M08 
Disponibilidade de equipe mínima de agentes de 
vigilância ambiental  

Melhoria na Gestão 
de Resíduos  

M09 
Ocorrência de danos ao patrimônio-histórico 
cultural espeleológico, arqueológico e 
paleontológico 

Espera-se que a CONCESSIONÁRIA garanta a 
provisão de sistemas de gestão ambiental de ponta, 
garantindo uma maior eficácia na gestão de resíduos 
sólidos, resíduos orgânicos gerados internamente e o 
asseio da paisagem como fator de qualidade ambiental, 
estética e de valorização do patrimônio histórico-
cultural, espeleológicos, arqueológico e paleontológico.  

B01 Cumprimento da Norma de Qualidade ISO 14001  
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Grupo Benefícios Código Indicador  
Descrição dos Benefícios esperados medidos pelo 
conjunto de indicadores 
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Qualificação 
dos serviços 

prestados 
para 

visitação  

V01 Grau de satisfação da experiência do visitante 
A melhor qualificação dos serviços de visitação prestados aos 
usuários finais sejam eles cidadãos da região, visitantes de 
outros estados ou de outros países deverá ser medido por este 
conjunto de indicadores, principalmente a partir da própria 
satisfação deste usuário com os serviços a serem prestados 
pela CONCESSIONÁRIA. Esta qualidade deverá englobar 
tanto o atendimento direto nos atrativos concessionados, a 
qualidade de comunicação e atendimento fornecido, qualidade 
da interpretação ambiental e da experiência de lazer e 
educação ambiental proporcionada, integração entre as 
unidades concessionadas e a garantia de utilização de padrões 
de segurança e de atenção à integridade física dos usuários.   

V02 

Implantação e manutenção do Sistema de 
Gestão de segurança para as atividades de 
turismo de aventura comercializadas pela 
CONCESSIONÁRIA nas UCs 

V03 
Percentual de visitantes em mais de uma UC da 
Rota das Grutas Peter Lund 

B04 Cumprimento da Norma de Qualidade ISO 9001 

Crescimento 
da Visitação  

V04 
Disponibilidade do Sistema de Registro de 
Visitantes 

A concessão deverá trazer benefícios indiretos à política de 
uso público das unidades de conservação do Estado de Minas 
Gerais e às políticas setoriais promovidas pela Secretaria de 
Turismo no Circuito Turístico das Grutas de Lund. Dessa 
maneira espera-se que a CONCESSIONÁRIA realize o registro 
contínuo dos visitantes das UCs concessionadas, traçando o 
seu perfil em uma base de dados a ser disponibilizada 
diretamente para o PODER CONCEDENTE (principalmente 
IEF e Secretaria de Turismo). Além do incremento na visitação 
de turistas regionais, espera-se que a CONCESSIONÁRIA 
realize esforços de captação de turistas, vindos de outros 
estados e países, e a adaptação da comunicação e da oferta 
de visitação para estes públicos.  

B02 
Índice de crescimento do fluxo de visitantes de 
outros Estados 

B03 
Índice de crescimento do fluxo de visitantes de 
outros países 
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Grupo Benefícios Código Indicador  
Descrição dos Benefícios esperados medidos pelo 
conjunto de indicadores 
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Fomento ao 
desenvolvim

ento 
socioeconôm

ico com o 
entorno 

E01 
Índice de inserção de profissionais com 
experiência em Unidade de Conservação 

A concessão deverá promover indiretamente o fomento do 
desenvolvimento socioeconômico regional através de ações 
voltadas para este fim com foco nas comunidades do entorno 
da concessão. Tais ações deverão envolver o apoio efetivo na 
dinamização de atividades econômicas relativas à cadeia 
produtiva dos serviços de conservação e turismo inserindo e 
valorizando os profissionais com experiência regional em 
unidades de conservação. Assim, espera-se que a 
CONCESSIONÁRIA atue como uma catalisadora da 
microeconomia local seja com atividades diretamente ligadas às 
atividades obrigatórias e acessórias da CONCESSIONÁRIA em 
parceria com as comunidades do entorno, seja na promoção de 
outras atividades que tenham vieses sustentáveis com estas 
mesmas comunidades.  

B05 Cumprimento da Norma de Qualidade ISO 26000 

B06 
Cumprimento da Norma de Qualidade Brasileira 
– NBR 16.000 

B07 
Número de projetos de microcrédito 
apresentados  

Promoção da 
Educação 
Ambiental  

E02 

Índice de eventos de educação ambiental 
promovidos pela CONCESSIONÁRIA para os 
moradores da Zona de Amortecimento das 3 
Unidades de Conservação e sedes municipais 
das cidades abrangidas 

As Unidades de Conservação que fazem parte da concessão 
têm como um dos objetivos centrais (conforme expresso nos 
Planos de Manejo) a Educação Ambiental. Assim, espera-se 
que a CONCESSIONÁRIA apoie o Estado no cumprimento 
deste objetivo através do planejamento, concepção, 
organização e execução de atividades de educação ambiental, 
prioritariamente voltadas para os moradores da Zona de 
Amortecimento e zonas urbanas do entorno de cada uma das 
Unidades de Conservação.  

 

E03 

Grau de satisfação dos participantes dos 
eventos de educação ambiental e projetos sócio 
ambientais promovidos pela CONCESSIONÁRIA 
com os serviços realizados 

Transparênci
a e Diálogo 

E04 
Grau de satisfação do usuário-cidadão em 
relação ao serviço de atendimento às denúncias, 
reclamações e sugestões 

A CONCESSIONÁRIA deverá promover a transparência e 
diálogo com os cidadãos do entorno e a sociedade como um 
todo. Deverá garantir canais de comunicação eficazes que 
possibilitem o diálogo transparente e colaborativo para 
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E05 
Grau de disponibilidade ao cidadão do serviço 
de atendimento a denuncias, reclamações e 
sugestões 

atendimento de denúncias, reclamações e acolhimento de 
sugestões relativas aos serviços da concessão.  
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III. DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO E 

DISPONIBILIDADE 

III.1 Indicadores de Desempenho e Disponibilidade 

III.1.1  Aspecto Manejo do Patrimônio Natural e Histórico Cultural 

 

Item: 
M01 

Indicador:  

Efetividade do registro de imagens digitais de segurança em áreas 
prioritárias de vigilância pré-definidas 

Objetivos: 

Verificação do desempenho da prestação do serviço de geração e registro, em tempo real, de 
imagens digitais de vigilância de áreas pré-definidas no Anexo V - Caderno de Encargos da 
Concessionária (Item III.1.4), com resolução mínima de 1920x1080 pixels , visibilidade diurna e 
noturna, disponíveis para consultas ao vivo, em servidor de imagens e sistema de busca, com 
disponibilização de imagens em banco de dados de armazenamento local por até dois anos,  a fim 
de garantir a vigilância constante do Patrimônio Natural e Histórico Cultural das 3 Unidades de 
Conservação concessionadas.  

Forma de Medição: SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

Verificação da disponibilidade das imagens de segurança 
em todos os pontos indicados no (Item III.1.4), do Anexo 
V -Caderno de Encargos da Concessionária dos pontos 
selecionados com resolução mínima de 1920x1080 
pixels e visibilidade diurna/noturna disponíveis para 
consulta ao vivo, em servidor de imagem e armazenado 
em banco de imagem de vídeo por até 2 (dois) anos.   
A pontuação mensal se dará conforme o tempo de 
indisponibilidade identificado nos registros do sistema.  

Faixas de indisponibilidade Nota 

  Entre 0h00 e 24h00  1,00  

  

Entre 24h01 e 28h48 0,95 

Entre 28h49 e 33h36 0,85 

Entre 33h37 e 38h24 0,75 

Entre 38h24 e 42h12 0,65 

Entre 42h12 e 48h00 0,55 

  

Entre 48h00 e 62h24 0,45 

Entre 62h24 e 76h48 0,35 

Entre 76h48 e 91h12 0,25 

Entre 91h12 e 
109h36 

0,15 

Entre 109h36 e 
120h00 

0,05 

  Acima de 120h00 0,00 

Verificador: Localização:  

Relatório de verificação mensal gerado pelo PODER 
CONCEDENTE  

Geração de imagens nos locais 
indicados nos mapas a que se referem o 
Item III.1.4 do Anexo V – Caderno de 
Encargos da Concessionária. 

Periodicidade:  Ativação:  

Mensal  
A partir do sétimo mês da 
publicação  do contrato.  
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Item: 
M02 

Indicador:  

Índice de manutenção do cercamento total do das áreas concedidas 

Objetivos: 

Verificação do cumprimento do encargo de garantia de cercamento total da área concessionada no 

Parque Estadual do Sumidouro, no Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato e no 

Monumento Natural Estadual Peter Lund para evitar a presença de gado e invasões antrópicas, 

conforme previsto no Caderno de Encargos da Concessionária. 

Forma de Medição: SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

Realização de ronda “surpresa” em todo o perímetro 

cercado no Parque Estadual do Sumidouro, no 

Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato e 

no Monumento Natural Estadual Peter Lund e 

verificação de ocorrência dos seguintes eventos:  

 

            a) Corte de arame de cercamento;  

            b) Tombamento de mourão;  

            c) Supressão de mourão; 

            d) Supressão de arame de cercamento.  

 

O verificador deve registrar a ocorrência dos eventos 

citados com fotografia, breve relato descritivo, data e 

hora da constatação da ocorrência e par de 

coordenadas geográficas. Estes registros deverão 

constituir um relatório mensal a ser produzido pelo 

PODER CONCEDENTE.  

Em seguida deve-se classificar o resultado total de 

ocorrências conforme o sistema de pontuação ao 

lado para definição da nota mensal. 

Critério Nota 

  

Sem constatação de 
problemas com 
cercamentos em todas 
subáreas vistoriadas  

1,00 

  

Constatação de 
problemas com 
cercamento, sem 
incidência nas mesmas 
áreas nos dois meses 
anteriores 

0,80 

  

Constatação de 
problemas com 
cercamento em mais de 
2 áreas vistoriadas ou 
reincidência em até 1 
área vistoriada 

0,50 

  

Reincidência de 
constatação de 
problemas com 
cercamento em mais 
duas áreas vistoriadas 

0,00 

Verificador: Localização:  

Verificação realizada pelo PODER CONCEDENTE 
em ronda de auditoria e produção de relatório de 
verificação mensal  

Todo perímetro cercado das áreas 
concedidas nas três unidades de 
conservação.  

Periodicidade:  Ativação:  

Mensal (visita “surpresa”) A partir do sétimo mês da concessão  
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Item: 

M03 

Indicador:  

Emissão do Relatório de Ocorrência de Incêndios (ROI) 

Objetivos: 

O indicador deverá medir o desempenho da CONCESSIONÁRIA no cumprimento de prazos e a boa 

gestão na geração de Relatório de Ocorrência de Incêndios como ação de apoio ao Programa de 

Proteção e Combate a Incêndios Florestais - Previncêndio, do Estado de Minas Gerais, mantendo 

equipe para acompanhar as informações fornecidas pelos técnicos de monitoramento, conforme 

previsto no Caderno de Encargos da Concessionária (Item III.2). Os Relatórios de Ocorrência de 

Incêndio devem ser gerados em todo e qualquer foco de incêndio na área de abrangência da 

concessão, identificado independentemente pela CONCESSIONÁRIA.  

Forma de Medição: SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

O Indicador é medido através da conferência e 

validação de um Relatório Mensal de geração e 

entregas de ROIs a ser produzido pela 

CONCESSIONÁRIA e auditado pelo PODER 

CONCEDENTE, onde deverá ser constatada a 

entrega dos ROIs em modelo padrão da SEMAD 

preenchido corretamente.    

O PODER CONCEDENTE deverá identificar o bom 

cumprimento do prazo estabelecido de entregas. 

 A Equipe do IEF deverá avaliar a consistência das 

informações fornecidas pela CONCESSIONÁRIA em 

relação aos focos de calor registrados e ocorrências 

médias para a região.  

Critério Nota 

  

Todas entregas foram 

realizadas em até 5 dias 

corridos após o registro da 

ocorrência 

1,00 

  

Houve(ram) entrega(s) 

que ocorreram entre 6 a 

10 dias após a ocorrência  

0,75 

  

Houve(ram) entrega(s) 

que ocorreram entre 11 e 

15 dias após a ocorrência 

0,50 

  

Houve(ram) entrega(s) 

que ocorreram mais do 

que 15 dias após a 

ocorrência ou houve(ram) 

ROI(s) entregue(s) com 

mau preenchimento  

0,00 

Verificador: Localização:  

Realizada através de relatório mensal de entregas 

feitas pela CONCESSIONÁRIA e auditado pelo 

PODER CONCEDENTE 

Área concessionada 

Periodicidade:  Ativação:  

Mensal A partir do primeiro mês da concessão  

   



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

PÁGINA 11 DE 48 

Item: 
M04 

Indicador:  

Manutenção de Aceiros de prevenção de incêndios florestais 

Objetivos: 

O indicador tem por objetivo verificar a ação da CONCESSIONÁRIA na garantia de manutenção 

dos aceiros para prevenção de incêndios florestais atendendo ao padrão mínimo de funcionamento 

do aceiro, conforme previsto no Caderno de Encargos da Concessionária.  

Forma de Medição: SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

Deverão ser realizadas rondas constantes do 

PODER CONCEDENTE ao longo do ano em todos 

os caminhamentos para verificar as boas condições 

da manutenção dos aceiros abertos. 

 A verificação para fins de medição deve ocorrer 2 

(duas) vezes ao ano, conforme o cronograma abaixo 

e os critérios ao lado:  

 

        A) Final do mês de Maio;  

        B) Final do mês de Julho.  

Critério Nota 

  

 Todos os aceiros 
vistoriados possuem no 
mínimo 3 metros de 
largura, ou, em locais em 
que esta medida não for 
possível, cumprem a sua 
função de proteção 
contra incêndios  

1,00 

  

Dentre os aceiros 
vistoriados, alguns não 
possuem no mínimo 3 
metros de largura ou não 
cumprem a sua função 
de proteção contra 
incêndios  

0,00 

Verificador: Localização:  

PODER CONCEDENTE Área concessionada 

Periodicidade:  Ativação:  

Inspeção Mensal pela CONCESSIONÁRIA e Ronda 
do PODER CONCEDENTE 02 vezes ao ano 

A partir do primeiro mês da concessão  
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Item: 
M05 

Indicador:  

Efetividade no controle de área queimada 

Objetivos: 

A CONCESSIONÁRIA deve mostrar a efetividade do Plano Integrado de Prevenção e Combate aos 
Incêndios Florestais das áreas com focos de incêndio nas áreas concessionadas das 3 UCs da 
Rota das Grutas Peter Lund garantindo a proteção ao patrimônio natural e a redução de áreas 
queimadas a patamares mínimos, na área concessionada. 

Forma de Medição: SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

A CONCESSIONÁRIA deverá atestar a 

efetividade no cumprimento do Plano Integrado 

de Prevenção e Combate aos Incêndios 

Florestais das áreas com focos de incêndio nas 

áreas concessionadas através dos seguintes 

passos:  

 

        a) Realizar a vistoria de todos os registros 

dos ROIs em relação às áreas queimadas, 

somando-se os hectares registrados;  

        b) Em seguida aplicar a seguinte fórmula: 

Total = ∑ ha queimados no ano /Área total 

concedida da UC 

        c) Aplicar uma nota conforme os critérios ao 

lado;  

        d) Encaminhar relatório com memorial de 

cálculo e os documentos que fundamentam os 

cálculos realizados.  

 

Critério Nota 

  

Nenhum foco de 
incêndio nas 3UCs 
dentro da área de 
concessão 

1,00 

  

Até 3% de área total 
relativa pela área de 
concessão em cada UC 
com incêndios 

0,85 

  

Entre 3% e 6% de área 
total relativa pela área 
de concessão em cada 
UC com incêndios  

0,65 

  

Dentre os aceiros 
vistoriados, alguns não 
possuem no mínimo 3 
metros de largura ou 
não cumprem a sua 
função de proteção 
contra incêndios  

0,00 

Verificador: Localização:  

Relatório elaborado pela CONCESSIONÁRIA e 
auditado pelo PODER CONCEDENTE 

Áreas concessionadas das 3 UCs 

Periodicidade:  Ativação:  

Anual A partir do início da concessão  
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Item: 

M06 

Indicador:  

Limpeza da faixa de domínio e manutenção de todas as estradas internas 

Objetivos:  

Indicador deve medir a atuação da CONCESSIONÁRIA na limpeza e manutenção da faixa de 

domínio das estradas internas sem erosão, sem a presença de entulho, animais mortos, lixo 

doméstico e com realização de roçada, bem como a manutenção da sinalização.   

 

Sistema de pontuação 

 
Critério Nota 

 Vias sem constatação de erosões, 
buracos, entulhos, animais mortos, lixo 
doméstico, vegetação alta e sinalização 
adequada e conservada em todas as 
subáreas vistoriadas 

1,00 

 Constatação de erosões, buracos, 
entulhos, animais mortos, lixo 
doméstico, sinalização adequada e 
conservada ou vegetação alta em até 
duas áreas vistoriadas, sem incidência 
nas mesmas áreas nos dois meses 
anteriores 

0,80 

 Constatação de erosões, buracos, 
entulhos, animais mortos, lixo 
doméstico, sinalização adequada e 
conservada ou vegetação alta em mais 
de 2 áreas vistoriadas ou reincidência 
em até 1 área vistoriada 

0,65 

 Reincidência de constatação de 
erosões, buracos, entulhos, animais 
mortos, lixo doméstico, sinalização 
adequada e conservada ou vegetação 
alta em mais duas áreas vistoriadas 

0,00 

Forma de Medição:  

  Vistoria das estradas internas das 

Unidades de Conservação 

concessionadas, em cada sub-área 

identificada no mapa.  

Em caso de constatação da presença de 

entulhos, animais mortos, lixo doméstico 

ou vegetação alta na faixa de domínio das 

vias internas das UCs, deverá ser 

realizado o registro fotográfico da 

ocorrência e respectivo par de 

coordenadas. O PODER CONCEDENTE 

deverá produzir relatório, aplicando nota 

para este indicador conforme os critérios 

da tabela ao lado.  

 

Verificador:  

Auditoria de situação de limpeza realizada 

pelo PODER CONCEDENTE 

Localização:  

Faixa de domínio de todas as estradas internas 

Periodicidade:  

MENSAL 

Ativação:  

A partir do sétimo mês da concessão 
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Item: 

M07 

Indicador:  

Disponibilidade de dados de monitoramento ambiental para a população 

Objetivos: 

Indicador deve medir o desempenho da CONCESSIONÁRIA na disponibilização dos dados de 

monitoramento ambiental, com atualização periódica dos seguintes dados: levantamentos do último 

plano de manejo, dados de limites, zoneamentos, imagens, monitoramentos de fauna e flora, 

monitoramentos de espeleologia, monitoramento de ocorrência de incêndios, atrativos mais 

visitados e estatísticas de visitação previstos nos (itens II.2, V.4  e VI) do Anexo V - Caderno de 

Encargos da Concessionária. Todas as informações deverão estar atualizadas com informações 

gerais da UC em linguagem aberta e com respectivos metadados disponibilizados para os 

usuários-cidadãos e comunidade científica, conforme padrão de Metadados Geoespaciais 

Brasileiros da Comissão Cartográfica Nacional.   

Sistema de Pontuação 

 
Critério Nota 

 

Dados atualizados e 
disponíveis com 90% de 
disponibilidade ou mais no 
endereço eletrônico 

1,00 

 

Dados desatualizados ou 
disponíveis em menos de 
90% de disponibilidade no 
endereço eletrônico 

0,00 

 Forma de Medição: 

Conferência da disponibilização de todas as 

informações em endereço eletrônico 

disponibilizado e mantido pela 

CONCESSIONÁRIA. Os dados de 

monitoramento ambiental deverão ser 

obrigatoriamente atualizados em até um mês da 

última medição realizada em campo. 

O PODER CONCEDENTE deve ter acesso ao 

servidor online para conferência de relatório de 

disponibilização do sistema no período aferido e 

aplicar nota para o indicador conforme os 

critérios da tabela ao lado.  

Verificador: 

 Auditoria realizada pelo PODER CONCEDENTE 

identificando todas as saídas de dados e a 

disponibilidade da aplicação no servidor online 

Localização:  

Deve abranger informações de todas as 3 UCs 

concessionadas 

Periodicidade:  

Mensal  

Ativação:  

A partir do sétimo mês da concessão 
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Item: 

M08 

Indicador:  

Disponibilidade de equipe mínima de agentes ambientais 

Objetivos: 

Garantir a presença no território, de agentes ambientais responsáveis pela vigilância patrimonial nas 

UCs, conforme frequência, disponibilidade mínima e distribuição espacial previstos no Anexo V - 

Caderno de Encargos da Concessionária (Item III.1.2). 

Sistema de Pontuação 

 
Critérios Nota 

 

Houve a presença mínima e 
comprovação de atuação de 
agentes ambientais responsáveis 
pela vigilância patrimonial e pela 
educação ambiental nas UCs 
conforme distribuição definida no 
caderno de encargos 

1,00 

 Não houve a presença mínima e 

comprovação de atuação de 

agentes ambientais responsáveis 

pela vigilância patrimonial nas 

UCs conforme distribuição 

definida no caderno de encargos 0,00 

 Forma de Medição: 

Auditoria Mensal nos relatórios de sistema de 

controle de presença e atuação dos agentes 

ambientais para verificação do cumprimento 

de disponibilidade de homens fixos e 

rondantes conforme mapa de distribuição de 

prioridade.  

O sistema de controle mencionado deverá 

fornecer informações da presença e 

comprovação de atuação dos agentes 

ambientais no número mínimo mencionado 

nas 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Verificador:  

Auditoria realizada pelo PODER 

CONCEDENTE identificando todas as saídas 

de dados e nível de disponibilidade da 

aplicação no servidor online 

Localização:  

Deve abranger informações de todas as 3 UCs 

concessionadas 

Periodicidade:  

Mensal  

Ativação:  

A partir do sétimo mês da concessão 
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Item: 

M09 

Indicador:  

Ocorrência de danos ao patrimônio histórico-cultural e arqueológico  

Objetivos: 

Não será admitido dano ao patrimônio histórico-cultural, incluindo o patrimônio espeleológico, 

arqueológico e paleontológico localizado nos limites da área concedida. 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

 
Critério Nota 

 

Não houve dano causado por 
intervenção humana 

1,00 

 

Houve dano causado por 
intervenção humana.  

0,00 

Forma de Medição: 

Constatação de danos (em qualquer nível) 

causados por intervenção humana ao patrimônio 

histórico-cultural, arqueológico, espeleológico ou 

paleontológico identificados nos Planos de Manejo 

das UCs. 

A verificação deve ser realizada em todas as áreas 

identificadas nos Planos de Manejo por meio de 

lista de checagem a ser produzida pela 

CONCESSIONÁRIA e previamente aprovada pelo 

PODER CONCEDENTE, registrando-se os 

eventuais danos com fotos, par de coordenadas e 

descrição do dano. Relatório constatando os 

danos efetivamente causados por omissão ou má 

gestão da segurança pela CONCESSIONÁRIA* ao 

patrimônio histórico-cultural, arqueológico, 

espeleológico ou paleontológico. 

O relatório deverá identificar a efetividade do 

cumprimento do plano de proteção contra danos 

ao patrimônio histórico-cultural, espeleológico, arqueológico e paleontológico, apontando pontos 

falhos, recomendações de melhorias e propostas de atuação preventiva.  

*Não se incluem nesse caso os danos causados por intempéries naturais.  

Verificador:  

Verificação pelo PODER CONCEDENTE 

por profissional habilitado e geração de 

relatório de conformidade 

Localização:  

Vistorias a serem realizadas em todos os pontos 

identificados nas figuras 1, 2 e 3, do Anexo V - 

Caderno de Encargos da Concessionária. 

Periodicidade:  

Mensal  

Ativação:  

A partir do sétimo mês da concessão 
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III.1.2 Aspecto Visitação 

Item: 

V01 

Indicador:  

Grau de satisfação da experiência do visitante 

Objetivos:  

Identificar o grau de satisfação dos visitantes e usuários em relação à qualidade dos serviços 

prestados pela CONCESSIONÁRIA. Esta identificação se dá a partir de pesquisa bimestral de 

satisfação com visitante, devendo abranger notas para as seguintes questões:                                

Nota a) Satisfação com os atrativos visitados – Deverá avaliar o grau de satisfação do visitante com 

os principais atrativos visitados em relação à experiência vivida.                                                                                                                                                  

Nota b) Satisfação com os serviços prestados – Deverá avaliar a satisfação do usuário com a 

qualidade dos serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA durante a visitação.                                                                                                                           

Nota c) Satisfação com a oferta de serviços complementares – Deverá avaliar a satisfação com a 

qualidade da oferta de serviços complementares como quiosques, lojas de souvenirs, restaurantes, 

bares.                                                                             

Nota d) Satisfação com o serviço de transporte – Deverá avaliar a satisfação com a qualidade da 

oferta dos serviços de transporte interno das UCs.                                                                                                                                                                                    

Nota e) Satisfação com a limpeza e manutenção– Deverá avaliar a satisfação do usuário com a 

limpeza e manutenção das instalações da Unidade de Conservação.                                                                                                                                                         

Nota f) Satisfação com a iluminação das grutas – Deverá avaliar a satisfação do usuário com o 

sistema de iluminação interno das grutas e sua contribuição para a experiência no atrativo.                                                                                                          

Nota g) Satisfação com a qualidade da educação ambiental e interpretação do patrimônio – Deverá 

avaliar a satisfação do usuário com os serviços de educação ambiental e interpretação do 

patrimônio nos conhecimentos adquiridos na visita.  

 Sistema de Pontuação  

 Critério Nota 

 
Acima de 90% de visitantes 

satisfeitos  1,00 

 Entre 85% e 90% de 

visitantes satisfeitos  0,70 

 

Entre 70% e 85% de 

visitantes satisfeitos 0,50 

 
Menos de 70% de visitantes 

satisfeitos  0,20 

Forma de Medição:  

Deverão ser realizadas pesquisas bimestrais 

junto aos usuários com uma amostra pré-

definida pelo PODER CONCEDENTE e 

representativa da diversidade de perfis de 

usuários, com base nos registros do perfil da 

visitação dos meses anteriores. A pesquisa 

deverá identificar os graus de satisfação 

descritos e sintetizar as avaliações em um 

índice de satisfação geral.  A sistemática de 

medição é realizada pelo percentual de e 

visitantes satisfeitos que é dado pela seguinte 

relação, considerando as notas das questões 

discriminadas nos objetivos:  

Ponderação = [(Nota a x 3) + (Nota b x 3)+ 

(Nota c x 2) + (Nota d x 1) + (Nota e x 2) + 

(Nota f x 1) + (Nota g x2)]/14. 
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Onde Satisfação = Ponderação > 80% da maior nota possível. O verificador deverá dar a nota a 

partir da aplicação dos critérios da tabela ao lado.  

Verificador: Pesquisas concebidas e 

realizadas pelo PODER CONCEDENTE 

Localização: As pesquisas devem ocorrer nas 3 

UCs Concessionadas 

Periodicidade:  

Bimestralmente 

Ativação:  

A partir do sétimo mês da concessão 
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Item: 

V02 

Indicador:  

Implantação e manutenção do Sistema de Gestão de segurança para as 

atividades de turismo de aventura comercializadas pela 

CONCESSIONÁRIA nas UCs.  

Objetivos: 

Deve-se verificar o grau de implantação do Sistema de Gestão de Segurança (SGS) das operações 

comerciais de turismo de aventura nas 3 UCs concessionadas conforme previsto no Anexo V - 

Caderno de Encargos da Concessionária (Item VI.3) e a ocorrência de acidentes e incidentes com 

visitantes nas UCs. 

 Sistema de Pontuação  

 Critério Nota 

 SGS totalmente implantado, com 

certificação válida e sem o registro de 

incidentes e acidentes no período 
1,00 

 
 
 
 
 

SGS totalmente implantado com 

certificação válida, sem o registro de 

acidentes, mas com registro de até 3 

incidentes 

0,90 

 
 
 

SGS totalmente implantado com 

certificação válida, sem o registro de 

acidentes, mas com registro de 4 ou 5 

incidentes 

0,70 

 SGS totalmente implantado com 

certificação válida, sem o registro de 

acidentes, mas com registro de 6, 7 

ou 8 incidentes 

0,50 

 SGS implementado, com certificação 

válida, com o registro de até 1 

acidente ou registro de 9 ou10 

incidentes   

0,20 

 
 
 
 
 

SGS não implementado ou sem 

certificação válida ou o registro de 

mais de 1 acidente ou registro de 

mais de 10 incidentes 

0,00 

 Forma de Medição:  

O PODER CONCEDENTE deverá 

realizar auditoria verificando o livro de 

registro de incidentes e acidentes de 

cada Unidade de Conservação 

conforme previsto no Caderno de 

Encargos da Concessionária e ainda 

constatar a presença de certificação de 

SGS para as operações de Turismo de 

Aventura das três UCs 

concessionadas.  

A partir daí, o PODER CONCEDENTE 

deverá avaliar a concessionária 

conforme o sistema de pontuação da 

tabela ao lado.   

Verificador: 

Deve ser realizado pelo PODER 

Localização: 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

PÁGINA 21 DE 48 

  

CONCEDENTE sobre livro de registro de 

incidentes e acidentes 

Áreas concessionadas das 3 UCs 

Periodicidade: Anual  Ativação: A partir do sétimo mês da concessão  
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Item: 

V03 

Indicador:  

Percentual visitante em mais de uma UC da Rota das Grutas Peter 

Lund 

Objetivos: 

O indicador deverá medir percentual de visitantes que frequentaram mais de uma unidade de 

conservação da Rota das Grutas Peter Lund no prazo de 6 meses. Esta ação visa medir a 

integração da visitação entre as 3 Unidades através do Sistema de Voucher Único previsto no 

Anexo V - Caderno de Encargos da Concessionária (Item VI.5).  

 Sistema de Pontuação  

 Critério Nota 

 Acima de 30% turistas que adquiriram 

voucher para as 3UC´s de forma 

única ou separada  
1,00 

 Entre 25% e 30% turistas que 

adquiriram voucher para as 3UC´s de 

forma única ou separada 
0,90 

 Entre 10% e 25% de turistas 

adquiriram voucher para as 3UC´s de 

forma única ou separada  
0,70 

 Menos de 10% de turistas adquiriram 

voucher para as 3UC´s de forma 

única ou separada  
0,50 

 Forma de Medição:  

O verificador deverá medir o indicador 

da seguinte forma: 

a) Levantar junto à 

CONCESSIONÁRIA o número total 

de vouchers de visitação de mais de 

uma unidade vendidas no período.  

b) Aplicar a seguinte fórmula:  

(Número total de vouchers de 

visitação de mais de uma unidade 

vendidos no período X 100) / Número 

total de visitante nas 3 UCs 

Em seguida, utilizar os critérios da 

tabela ao lado para aplicar a nota do 

período.  

A CONCESSIONÁRIA deverá franquear total acesso do sistema de registro de visitantes e do 

sistema de venda de ingressos ao PODER CONCENTE para verificação e auditoria.  

Verificador:  

Avaliação realizada pelo PODER 

CONCEDENTE sobre o sistema de venda 

de ingressos da CONCESSIONÁRIA 

Localização: 

Deve abranger as 3UCs 

Periodicidade:  

Verificação semestral 

Ativação:  

A partir do segundo ano da concessão 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

PÁGINA 23 DE 48 

 

Item: 

V04 

Indicador:  

Disponibilidade do Sistema de Registro de Visitantes 

Objetivos: 

A CONCESSIONÁRIA deverá dispor de um sistema de registro de visitantes online, integrando as 

3 Unidades de Conservação, com atualização diária dos dados entre as 3 unidades, conforme 

detalhado no Anexo V - Caderno de Encargos da Concessionária (Item VI.4), devendo garantir 

acesso a este sistema pelo IEF. Este sistema deverá garantir o registro de dados de visitantes 

para políticas de segurança, desenvolvimento de pesquisas de satisfação, campanhas de 

comunicação e educação ambiental.   

Sistema de Pontuação 

 
Critério Nota 

 Dados atualizados e 
aplicação com > 90% de 
disponibilidade 1,00 

 Dados atualizados e 
aplicação com >85% e < 
90%e de disponibilidade 0,90 

 Dados atualizados e 
aplicação com> 75% e < 
85% de disponibilidade 0,70 

 Dados desatualizados ou 
aplicação com < 75% de 
disponibilidade 0,50 

 Forma de Medição: 

 

O verificador deverá conferir se o sistema 

está disponível para o PODER 

CONCEDENTE com a disponibilização 

atualizada dos dados de registros de 

visitação.  

A seguir, o PODER CONCEDENTE deverá 

checar os dados oriundos do servidor 

online para auditar a disponibilização do 

sistema no período aferido e aplicar nota 

para o indicador conforme os critérios da 

tabela ao lado.   

Verificador: Auditoria realizada pelo 

PODER CONCEDENTE identificando todas 

as saídas de dados e nível de 

disponibilidade da aplicação no servidor 

online 

Localização:  

Deve abranger informações de todas as 3UCs 

concessionadas 

Periodicidade:  

Mensal  

Ativação:  

A partir do sétimo mês da concessão  
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III.1.3 Aspecto Relacionamento  

 

  

Item: 

E01 

Indicador:  

Índice de inserção de profissionais com experiência em Unidade de 

Conservação 

Objetivos: 

O indicador deve medir a inserção de profissionais com experiência prévia em atuação similar no 

Estado de Minas Gerais, com no mínimo um ano de experiência em atividades realizadas em 

Unidades de Conservação. 

 Sistema de Pontuação  

 Critério Nota 

 Mais de 40% dos funcionários 

com mais de um ano de 

experiência prévia em atuação 

em UCs 

1,00 

 De 30 a 40% dos funcionários 

com mais de um ano de 

experiência prévia em atuação 

em UCs  

0,70 

 De 20 a 29% dos funcionários 

com mais de um ano de 

experiência prévia em atuação 

em UCs  

0,50 

 Menos de 20% dos funcionários 

com mais de um ano de 

experiência prévia em atuação 

em UCs  

0,00 

 Forma de Medição:  

O verificador deverá avaliar um relatório de 

comprovações a ser emitido pela 

CONCESSIONÁRIA demonstrando quadro 

de funcionários e prestadores de serviços 

diretos (destinados ao cumprimento das 

obrigações previstas no item III.6 do 

EDITAL), é composto por pessoal com 

experiência prévia em atuação em Unidades 

de Conservação com no mínimo um ano de 

experiência. Esta condição deverá ser 

comprovada através cópia de 

documentação trabalhista e/ou certificado 

expedido por órgão competente. 

Em seguida o verificador deverá aplicar nota 

a partir dos critérios da tabela ao lado.  

Verificador: Auditoria do relatório de 

comprovações realizada pelo PODER 

CONCEDENTE 

Localização: Deve se aplicar estes critérios aos 

funcionários que atuarão nas 3 UCs e equipe de 

apoio administrativo  

Periodicidade:  

Anual  

Ativação:  

Do primeiro ao quinto ano da concessão  
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Item: 

E02 

Indicador: Índice de eventos de educação ambiental promovidos pela 

CONCESSIONÁRIA para os moradores da Zona de Amortecimento das 

3 Unidades de Conservação e sedes municipais das cidades 

abrangidas  

Objetivos: Indicador deve medir a atuação da CONCESSIONÁRIA na promoção e custeio de 

eventos de Educação Ambiental e Patrimonial junto aos moradores da região de influência da 

Zona de Amortecimento e cidades sedes das três Unidades de Conservação conforme previsto 

no Caderno de Encargos da Concessionária (Item VII.1.5). A CONCESSIONÁRIA deverá realizar, 

no mínimo, 120 (cento e vinte) horas anuais de atividades em cada UC, totalizando 360 

obrigatórias de atividades. Estas atividades poderão ser realizadas nas modalidades abaixo, 

sendo que as atividades de participação ativa possuem uma maior relevância, em seguida as 

atividades multiplicadoras e finalmente as atividades de participação passiva com menos 

relevância na composição das notas.  

a) Atividades de Participação Ativa – Inclui a realização de cursos, oficinas, jogos educacionais 

ao ar livre, dias de limpeza da UC, enduro educativo, gincanas, concurso de desenhos, projetos 

de reciclagem, atividades culturais e de valorização do patrimônio e da cidadania, projetos de 

tecnologias verdes, e demais atividades similares.    

b) Atividades Multiplicadoras – Treinamento para professores, treinamento de pessoas 

responsáveis por entidades religiosas, treinamento de líderes comunitários,  treinamento de 

líderes de associações esportivas, e demais líderes locais. 

 c) Atividades de Participação Passiva – Inclui exibições de filmes/vídeos, mostras, 

apresentações teatrais, artes plásticas, apresentação de slides, conferências, debates, palestras, 

apresentações de pesquisadores e demais atividades similares.  

 Sistema de Pontuação  

 Critério Nota 

 >3,5 e ≤ 4 1,10 

 >3 e ≤ 3,5 1,09 

 >2,5 e ≤ 3 1,07 

 >2 e ≤ 2,5 1,05 

 >1,5 e ≤ 2 1,03 

 >1 e ≤ 1,5 1,01 

 1 1,00 
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 <1 0,00 
Forma de Medição:  

Relatório gerado pela CONCESSIONÁRIA 

contendo informações sobre os eventos realizados no ano e descrições com: 

a) Ata de cada evento realizado com Fotos, lista de presença, local realizado e participantes 

envolvidos;  

b) Planilha com o total de horas cumpridas no ano, por tipo de atividade e por UC.  

A avaliação deverá ser feita através do cálculo ponderado conforme indicado abaixo:  

(I) PONDERAÇÃO 1 - Valor do número de horas de atividades / tipo conforme as 

seguintes faixas para cada uma das UCs:  

 

ATIVA MULTIPLICADORA PASSIVA NOTA 

0 - 24 Hs 0 - 16 Hs 0 - 10 Hs 0 

25 - 33 Hs 17 - 27 Hs 11 - 20 Hs 1 

24 - 36Hs 28 - 33 Hs 21 - 33 Hs 2 

37 - 40 Hs 34 - 40 Hs 34 - 41 Hs 3 

41 ou mais Hs 41 ou mais Hs 41 ou mais Hs 4 

 

(II) PONDERAÇÃO 2– A partir da nota obtida em HORAS/TIPOS DE ATIVIDADE 

ponderar da seguinte maneira para cada uma das UCs:  

II.a. Atividades de Participação Ativa = PONDERAÇÃO 1 x  0,5 

II.b. Atividades Multiplicadoras =  PONDERAÇÃO 1 x  0,3 

II.c. Atividades de Participação Passiva =  PONDERAÇÃO 1 x 0,2 

Valor da PONDERAÇÃO 2 = SOMA (II.a, II.b, II.c) 

(III) PONDERAÇÃO 3 – A partir do valor da PONDERAÇÃO 2 aplicar coeficiente para 

cada UC:  

III. a. P.E. SUMIDOURO = PONDERAÇÃO 2 PESU x 0,4  

III.b. M.N.E. GRUTA REI DO MATO = PONDERAÇÃO 2 MNEGR x 0,3  

III.c. M.N.E. PETER LUND = PONDERAÇÃO 2 x MNEPL x 0,3  

 

(IV) Valor FINAL = SOMA (III.a, III.b, III.c) 

Aplicar a nota do indicador a partir dos critérios de valor final da tabela ao lado.  

Verificador: Este relatório deverá ser Localização: Ações realizadas para os moradores 
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fiscalizado pelo PODER CONCEDENTE e 

validado no Conselho Consultivo de cada 

Unidade de Conservação 

da Zona de Amortecimento das 3UCs 

Periodicidade: Anual  Ativação: Desde o primeiro mês da concessão 
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Item: 

E03 

Indicador:  

Grau de satisfação dos participantes com os eventos de educação 

ambiental e projetos socioambientais promovidos pela 

CONCESSIONÁRIA  

Objetivos: 

O Indicador deverá avaliar o grau de satisfação dos moradores da Zona de Amortecimento e 

sedes municipais das UCs abrangidas que participaram dos eventos de educação ambiental e 

projetos socioambientais promovidos pela CONCESSIONÁRIA previstos no Anexo V - Caderno 

de Encargos da Concessionária (Item VII.3).  

 Sistema de Pontuação  

 Critério Nota 

 Acima de 70% de moradores 

satisfeitos  1,00 

 
70% de moradores satisfeitos 

0,90 

 Entre 50% e 69% de moradores 

satisfeitos 0,70 

 Menos de 50% de moradores 

satisfeitos  0,50 

 Forma de Medição:  

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar 

pesquisa com questionário ao final do 

evento, com a fiscalização do PODER 

CONCEDENTE. Esta pesquisa deverá 

apontar o grau de satisfação com os 

serviços prestados.  

O verificador deverá aplicar a nota a partir 

dos critérios da tabela ao lado.  

Verificador:  

Pesquisa a ser tabulada e aplicada nota 

pelo PODER CONCEDENTE 

Localização: 

Atividades realizadas nas 3 UCs concessionadas e 

respectivas Zonas de Amortecimento 

Periodicidade:  

Anual  

Ativação:  

A partir do segundo ano da concessão 
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Item: 

E04 

Indicador:  

Grau de satisfação do usuário-cidadão em relação ao serviço de 

atendimento às denúncias, reclamações e sugestões. 

Objetivos: 

 Verificar a boa qualidade do atendimento prestado pelo serviço de atendimento às denúncias, 

reclamações e sugestões conforme previsto no Anexo V - Caderno de Encargos da 

Concessionária (Item VII.6) através da satisfação do usuário. 

Sistema de Pontuação 

 Satisfeitos Nota 

 

Acima de 90% 1 

Entre 80,01% e 90% 0,9491 

Entre 65,01% e 80% 0,8493 

Entre 55,01% e 65% 0,7495 

  
  
  
  
  

Entre 49,01% e 55% 0,6497 

Entre 40,01% e 49% 0,5499 

Entre 35,01% e 40% 0,4482 

Entre 25,01% e 35% 0,3486 

Entre 15,01% e 25% 0,249 

  
  

Entre 10,01% e 15% 0,1494 

Entre 7% e 10% 0,0498 

  Entre 0% e 6,99% 0 

 Forma de Medição: 

Grau de satisfação do usuário medido através de 

relatório de pesquisa realizada por meio de 

sistema telefônico de satisfação ao final do 

atendimento com avaliação por nota (conforme 

previsto no Caderno de Encargos da 

Concessionária – Item VII.6). Relatório a ser 

entregue pela CONCESSIONÁRIA para a 

verificação do PODER CONCEDENTE com 

resultado do grau de satisfação do usuário em 

relação à qualidade do atendimento. 

Este relatório deverá ser gerado através do 

próprio sistema eletrônico de atendimento 

telefônico que deverá dispor desta ferramenta de 

avaliação de satisfação do cidadão ao final do 

atendimento e registro em banco de dados.  

A CONCESSIONÁRIA deverá ter total acesso aos registros do sistema podendo realizar 

auditorias técnicas para análise dos dados fornecidos.  

A não entrega do relatório pela CONCESSIONÁRIA no período deverá ser considerada como 

nota “0”.  

Verificador: 

Relatório a ser gerado por sistema 

eletrônico de avaliação e auditado pelo 

PODER CONCEDENTE  

Localização: 

Indicador abrange os chamados de ocorrências 

relativos às 3 Unidades de Conservação 

concessionadas e respectivas Zonas de 

Amortecimento 

Periodicidade: Mensal Ativação: A partir do sétimo mês da concessão  
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Item: 

E05 

Indicador:                                                                                                                                                                

Grau de disponibilidade ao cidadão do serviço de atendimento a 

denúncias, reclamações e sugestões. 

Objetivos:                                                                                                                                                                                 

Garantir ao cidadão a disponibilidade de um serviço de atendimento às denúncias, reclamações e 

sugestões com número de telefone e endereço de e-mail específico para recebimento de 

denúncias de eventuais ocorrências de dano ambiental e patrimonial e reclamações sobre a 

prestação de serviços da CONCESSIONÁRIA. Este serviço deve abranger chamados que sejam 

pertinentes às 3 Unidades de Conservação que fazem parte da concessão, ,além disso, deverá 

manter um sistema de registro eletrônico dos atendimentos realizados e medidas tomadas para 

cada chamado.  

Sistema de Pontuação 

 
Critério Nota 

 

Disponibilidade total  1,00 

 

Até 1 dia de serviço 
indisponível 

0,90 

 

Entre 1 e 2 dias de 
serviço indisponível 

0,75 

 

Mais de 2 dias de 
serviço indisponível 

0,00 

Forma de Medição: 

A verificação de disponibilidade deve ser realizada 

pelo PODER CONCEDENTE por amostragem através 

da técnica de "cliente fantasma". Em seguida deve ser 

realizada auditoria de relatório mensal eletrônico de 

atendimentos gerados pelo sistema e lista das 

medidas tomadas. Este relatório deverá ser entregue 

pela CONCESSIONÁRIA contendo todos os dados de 

data, horário, atendente responsável e descrição do 

encaminhamento dado ao chamado.  

A CONCESSIONÁRIA deverá franquear total acesso 

para o PODER CONCEDENTE aos registros deste 

sistema para a realização de auditorias técnicas.  

Após a consolidação das informações advindas da 

amostragem “cliente fantasma” e do relatório mensal 

da CONCESSIONÁRIA, devem ser aplicadas as 

notas conforme os critérios ao lado.  A disponibilidade 

é entendida como sendo a possibilidade efetiva do 

cidadão completar um chamado por telefone e/ou e-

mail seguido de atendimento completo.  

Verificador:  

Verificador Independente 

Localização:  

Indicador abrange os chamados relativos às 3 

Unidades de Conservação concessionadas e as 

suas respectivas Zonas de Amortecimento e 

entorno imediato 

Periodicidade: Mensal Ativação: A partir do sétimo mês da concessão  
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III.1.4 Aspecto Trabalho e emprego relacionado à atividade turística 

 

Item:  

T01 

Indicador:   

Índice de flutuação de trabalho e emprego relacionado ao setor de 

turismo 

Objetivos: 

O indicador deve refletir os impactos socioeconômicos do projeto nas comunidades locais, 

ponderando a geração renda e emprego no âmbito dos municípios em que se encontram as UCs 

concedidas; no intuito de mensurar as variações de renda relacionadas ao turismo promovidas a 

partir da atuação da CONCESSIONÁRIA. Este indicador busca avaliar a flutuação de empregos 

formais do setor de serviços decorrentes das atividades turísticas locais, bem como do nível de 

renda gerado por estas atividades, em comparação com municípios semelhantes no âmbito  

populacional e regional. 

 SISTEMA DE PONTUAÇÃO  

 Critério Nota 

 Índice CAGED dos municípios das 

UCs superior ao índice dos 

munícipios do grupo controle. 
 

 
 
 
 
 

Índice CAGED dos municípios das 

UCs inferior ao índice dos 

munícipios do grupo controle.  

 Forma de Medição:  

O PODER CONCEDENTE e a 
CONCESSIONÁRIA deverão decidir, no 
segundo ano da concessão, pela aplicação 
ou não deste indicador, considerando a 
situação regional dos municípios 
abarcados pela Rota das Grutas Peter 
Lund. Após a aceitação ou não, compete 
ao PODER CONCEDENTE e à 
CONCESSIONÁRIA definir os 
mecanismos de aferição, a identificação 
dos municípios que comporão o grupo 
controle e a utilização do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED ou outro 
banco de dados disponível para avaliação. Por fim, ressalta-se que a decisão será deliberada por 
meio de Termo Aditivo ao contrato assinado. 

Caso seja aprovado o indicador, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá analisar os dados 

disponibilizados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED ou outro 

banco de dados análogo, do setor de serviços relacionado às atividades turísticas, como 

alojamento e alimentação, o que não impede a inclusão de outros parâmetros relacionados.  

 

Verificador: 

Verificador Independente  

Localização:  

Verificação de variáveis referente ao mercado de 

trabalho de Sete lagoas, Cordisburgo, Lagoa Santa, 

Pedro Leopoldo em comparação com estas 

variáveis de outros municípios pertencentes ao 

grupo controle.  
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IV. DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DE EXCELÊNCIA 

 

IV.1 Indicadores de Excelência – Aspecto Manejo do Patrimônio Natural e 

Histórico-Cultural 

 

 

  

Periodicidade:  Ativação:  

Item: 

B01 

Indicador:  

Cumprimento e certificação da Norma de Qualidade ISO 14001  

Objetivos: 

Cumprimento e certificação da norma de gestão ambiental para o processo de gestão da unidade 

de conservação. 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

 
Critério Nota 

 

Constatada presença de 
certificação atualizada 

1,00 

 

Não constatada presença de 
certificação atualizada  

0,00 

 Forma de Medição:  

 

O verificador deverá constatar a Certificação 

atualizada das unidades de negócio 

responsáveis pela linha de frente e gestão 

ambiental na SPE a ser apresentada pela 

CONCESSIONÁRIA.  

 

Verificador: 

Constatação realizada pelo PODER 

CONCEDENTE sobre certificação apresentada 

pela CONCESSIONÁRIA 

Localização: 

Certificação abrangendo as 3 UCs 

Periodicidade:  

Anual  

Ativação:  

A partir do segundo ano da concessão  
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IV.2 Indicadores de excelência – Aspecto Visitação 

 

 

  

Item: 

B02 

Indicador:  

Índice de crescimento do fluxo de visitantes de outros Estados 

Objetivos: 

O indicador deverá apontar o papel da CONCESSIONÁRIA na promoção turística das 

UCs, identificando o crescimento na atração de turistas originários de outros Estados 

da Federação.  

 Sistema de Pontuação  

 Critério Nota 

 Taxa maior que 100% em 

relação ao ano anterior 1,00 

 
 
 
 
 

Taxa de crescimento entre 

80% e 99,99% em relação ao 

ano anterior 
0,90 

 
 
 

Taxas entre 50% e 79,99% 

em relação ao ano anterior 0,75 

 
 
 
 
 

Taxas menores que 50% em 

relação ao ano anterior 0,00 

 Forma de Medição:  

O verificador deverá identificar o número 

de visitantes originários de outros Estados 

da Federação no Sistema de Registro de 

Visitação e identificar o crescimento do 

percentual deste perfil de visitantes sobre 

o total no ano.  

A primeira medição deverá ocorrer em 

comparação com os dados da última 

pesquisa realizada.  

 

Verificador: 

A Verificação deve ser realizada pelo 

PODER CONCEDENTE sobre os registros 

realizados pela CONCESSIONÁRIA no 

Sistema de Registro de Visitação 

Localização:  

Visitação relativa a todas as 3 unidades 

Periodicidade:  

Anual  

Ativação:  

A partir do sétimo mês da concessão até cessão 

do contrato 
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Item: 

B03 

Indicador:  

Índice de crescimento do fluxo de visitantes de outros países 

Objetivos: 

O indicador deverá apontar o papel da CONCESSIONÁRIA na promoção turística internacional 

das UCs, identificando o crescimento na atração de turistas originários de outros países.  

 Sistema de Pontuação  

 Critério Nota 

 Taxa maior que 200% em 

relação ao ano anterior 1,00 

 
 
 
 
 

Taxas entre 100% e 199,99% 

em relação ao ano anterior 0,90 

 
 
 

Taxas entre 50% e 99,99% em 

relação ao ano anterior 0,75 

 
 
 
 
 

Taxas menores que 50% em 

relação ao ano anterior 0,00 

 Forma de Medição:  

O verificador deverá identificar o número 

de visitantes originários de outros países 

no Sistema de Registro de Visitação e 

identificar o crescimento do percentual 

deste perfil de visitantes sobre o total no 

ano.  

Verificador: 

A Verificação deve ser realizada pelo 

PODER CONCEDENTE sobre os registros 

realizados pela CONCESSIONÁRIA no 

Sistema de Registro de Visitação 

Localização: 

Visitação relativa a todas as 3 unidades  

Periodicidade:  

Anual  

Ativação:  

A partir do sétimo mês da concessão  
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Item: 

B04 

Indicador:  

Cumprimento e certificação da Norma de Qualidade ISO 9001 

Objetivos: 

Cumprimento e certificação da norma de qualidade para o processo de atendimento ao visitante 

 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

 
Critério Nota 

 

Constatada presença de 
certificação atualizada  

1,00 

 

Não constatada presença de 
certificação atualizada  

0,00 

 Forma de Medição:  

O verificador deverá constatar a Certificação 

atualizada das unidades de negócio 

responsáveis pela linha de frente constatando a 

qualidade de atendimento ao visitante.  

 

Verificador: 

Constatação realizada por Verificador 

Independente sobre certificação realizada por 

Auditoria Externa  

Localização:  

Certificação abrangendo as 3 UCs 

Periodicidade:  

Anual  

Ativação:  

A partir do segundo ano da concessão  
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IV.3 Indicadores de excelência – Relacionamento 

 

 
  

Item: 

B05 

Indicador:  

Cumprimento e certificação da Norma de Qualidade ISO 26000 

Objetivos: 

Cumprimento e certificação da norma de Responsabilidade Socioambiental para o processo de 

gestão da unidade de conservação, sua relação com o entorno e com a sociedade. 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

 
Critério Nota 

 

Constatada presença de 
certificação atualizada 

1,00 

 

Não constatada presença de 
certificação atualizada 

0,00 

 Forma de Medição:  

 

O verificador deverá constatar a Certificação 

atualizada das unidades de negócio 

responsáveis pela linha de frente e gestão 

ambiental na SPE.   

 

Verificador: 

Constatação realizada pelo PODER 

CONCEDENTE sobre certificação realizada por 

Auditoria Externa 

Localização: 

Certificação abrangendo as 3UCs 

Periodicidade:  

Anual  

Ativação:  

A partir do segundo ano da concessão  
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Item: 

B06 

Indicador:  

Cumprimento da Norma de Qualidade Brasileira – NBR 16.000 

Objetivos: 

Cumprimento e certificação da norma de qualidade brasileira – NBR 16.000 que trata da 

responsabilidade socioambiental e trabalhista.  

 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

 
Critério Nota 

 

Constatada presença de 
certificação atualizada 

1,00 

 

Não constatada presença de 
certificação atualizada  

0,00 

 Forma de Medição:  

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar a 

certificação atualizada ao PODER 

CONCEDENTE.  

 

 

Verificador: 

Constatação realizada pelo PODER 

CONCEDENTE sobre certificação realizada por 

Auditoria Externa 

Localização: 

Certificação abrangendo as 3UCs 

Periodicidade:  

Anual  

Ativação:  

A partir do segundo ano da concessão  
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Item: 

B07 

Indicador:   

Número de projetos de microcrédito apresentados 

Objetivos: 

O indicador deve avaliar o papel da CONCESSIONÁRIA como apoiador da produção associada 

ao turismo e à permanência das comunidades do entorno das unidades de conservação. A 

CONCESSIONÁRIA deverá demonstrar a sua atuação como incubadora de projetos de 

microcrédito junto à comunidade do entorno, assessorando junto aos atendidos durante o ano em 

que o projeto foi incumbido além de capacitar as pessoas para microcrédito como forma de 

alavancar a microeconomia local. 

 SISTEMA DE PONTUAÇÃO  

 Critério Nota 

 Mais de 2 projetos submetidos à 

análise por instituição financeira de 

crédito 
1,00 

 
 
 
 
 

2 projetos Submetidos à análise 

por instituição financeira de crédito 0,90 

 
 
 

Até 1 projeto incubado 
0,65 

 
 
 
 
 

Nenhum projeto de microcrédito 

submetido à instituição financeira 

de crédito 
0,00 

 Forma de Medição:  

O verificador deverá identificar o número 

de projetos efetivamente submetidos às 

instituições financeiras de crédito após 

serem incubados pela 

CONCESSIONÁRIA. 

Esta verificação deve ser realizada com a 

auditoria sobre relatório a ser emitido pela 

CONCESSIONÁRIA até o dia 21 de 

Novembro de cada ano com comprovantes 

de submissão dos projetos às instituições 

de crédito com um bom grau de maturação 

dos projetos.  

Verificador: 

Deve ser realizado pelo PODER 

CONCEDENTE a partir dos relatórios e 

comprovantes emitidos pela 

CONCESSIONÁRIA  

Localização:  

Verificação relativa ao conjunto de ações realizados 

junto à comunidade do entorno das 3 UCs 

concessionadas 

Periodicidade:  

Anual  

Ativação:  

A partir do sétimo mês da concessão 
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V. FORMATO DE CÁLCULO E ÁRVORES DE INDICADORES  

 

V.1 Fórmulas de Cálculo 

 

V.1.1 A verificação dos indicadores deverá ser realizada pelo IEF, com o apoio 

do verificador independente, conforme a periodicidade definida nas fichas 

descritivas de cada indicador. Ressalta-se que M01, V01, E01, B01 e 

semelhantes que compõem as fórmulas de cálculo fazem referência ao 

código atribuído a cada indicador. As medições, todavia, deverão ser 

mensais e calculadas conforme as fórmulas a seguir: 

 

V.1.1.1 Fórmula de cálculo do Grupo de Indicadores 1 – Manejo do 

Patrimônio Natural e Histórico-Cultural 

 

Coeficiente Grupo 1 = [(M01x0,20) + (M02x0,15) + 

(M03x0,10) + (M04x0,15) + (M05x0,3) + (M06x0,10)] x M07 x 

M08 x M09   

 

V.1.1.2 Fórmula de cálculo do Grupo de Indicadores 2 – Visitação 

 

Coeficiente Grupo 2 = [(V01x0,7) + (V02x0,20) + (V03x0,10)] 

x V04 

 

V.1.1.3 Fórmula de cálculo do Grupo de Indicadores 3 – Relacionamento 

 

Coeficiente Grupo 3 = [(E01x0,30) + (E02x0,20) + (E03x0,40) 

+ (E04x0,10)] x E05 

 

V.1.1.4 Fórmula de cálculo do Coeficiente de Indicadores de 

Desempenho e de Disponibilidade de Serviços (QID) 
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Coeficiente de Indicadores de Desempenho e de 

Disponibilidade de Serviços (QID) = (Coeficiente Grupo 1 x 

0,45) + (Coeficiente Grupo 2 x 0,40) + (Coeficiente Grupo 3 x 

0,15) 

 

V.1.1.5 Fórmula de Cálculo do Coeficiente de Indicadores de Excelência 

 

Coeficiente de Indicadores de Excelência = (B01 x 0,25) + 

(B02 x 0,10) + (B03 x 0,10) + (B04 x 0,15) + (B05 x 0,20) + 

(B06 x 0,10) + (B07 x 0,10) 

 

V.1.1.6 Fórmula de Cálculo da Nota Final (NF) 

 

Nota final (NF) = (0,60 x QID) + [0,4 x (Coeficiente de 

Indicadores de Excelência)] 

 

V.1.2 Considerações para o cálculo dos indicadores 

 

V.1.2.1 Nos meses em que não houver medição, em caso de 

indicadores com periodicidade anual, semestral, trimestral ou 

bimestral, a nota a ser considerada será a da última medição. 

 

V.1.2.2 Respeitando-se o prazo de um ano para período de adaptação e 

implantação da gestão pela CONCESSIONÁRIA, os indicadores 

de desempenho, de disponibilidade e de excelência começarão 

a ser medidos somente a partir do segundo ano da concessão, 

contado a partir da publicação do CONTRATO. 
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V.1.2.3 A obtenção pela CONCESSIONÁRIA, em um grupo de 

indicadores de desempenho de resultado inferior a 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor total possível do grupo, acarretará: 

 

A. multa de 0,005% (cinco milésimos por cento) do VALOR DO 

CONTRATO; 

B. multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do VALOR DO 

CONTRATO, na hipótese em que a obtenção de resultado 

inferior ao limite de 25% se der em 2 (dois) ou mais indicadores 

ou se der por 2 (dois) meses consecutivos, ainda que em 

indicador(es) distinto(s); 

C. caducidade do CONTRATO, na hipótese em que a obtenção 

de resultado inferior ao limite disposto de 25% se der por 6 

(seis) meses consecutivos, ainda que em indicador(es) 

distinto(s). 

 

V.1.2.4 O peso relativo de cada indicador deverá ocorrer a partir dos 

coeficientes da tabela a seguir: 
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 COD Indicador Periodicidade 
Peso 

Relativo 
Desempenho Disponibilidade 

GRUPO 1. 
MANEJO DO 
PATRIMÔNIO 
NATURAL E 
HISTÓRICO-
CULTURAL 

M01 
Efetividade do registro de imagens digitais de 
segurança em áreas prioritárias de vigilância pré-
definidas 

Mensal 20%    

M02 
Índice de manutenção do cercamento total das áreas 
concedidas 

Mensal 15%    

M03 
Efetividade e Eficácia na Geração do Relatório de 
Ocorrência de Incêndios (ROI) 

Mensal 10%    

M04 
Manutenção de Aceiros de prevenção de incêndios 
florestais 

Trimestral 15%    

M05 Efetividade no controle de área queimada Anual  30%    

M06 
Limpeza da faixa de domínio e manutenção de todas 
as estradas internas 

Mensal 10%    

M07 
Disponibilidade de dados de monitoramento 
ambiental atualizados para a população 

Anual  *******    

M08 
Disponibilidade de equipe mínima de agentes 
ambientais 

Mensal  *******    

M09 
Ocorrência de danos ao patrimônio-histórico cultural 
e arqueológico 

Mensal *******   
  

GRUPO 2. 
VISITAÇÃO  

V01 Grau de satisfação da experiência do visitante Bimestral  70%     

V02 
Implantação e manutenção do Sistema de Gestão de 
segurança para as atividades de turismo de aventura 
comercializadas pela CONCESSIONÁRIA nas UCs. 

Anual  20%    

V03 
Percentual de visitantes em mais de uma UC da Rota 
das Grutas Peter Lund 

Bimestral 10%    

V04 Disponibilidade do Sistema de Registro de Visitantes Mensal *******    
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GRUPO 3. 
RELACIONAME
NTO 

E01 
Índice de inserção de profissionais com experiência 
em Unidade de Conservação 

Anual  30%    

E02 

Índice de eventos de educação ambiental promovidos 
pela CONCESSIONÁRIA para os moradores da Zona 
de Amortecimento das 3 Unidades de Conservação e 
sedes municipais das cidades abrangidas 

Anual  30%    

E03 

Grau de satisfação dos participantes dos eventos de 
educação ambiental e projetos socioambientais 
promovidos pela CONCESSIONÁRIA com os serviços 
realizados 

Anual  30%    

E04 
Grau de satisfação do usuário-cidadão em relação ao 
serviço de atendimento às denúncias, reclamações e 
sugestões 

Mensal 10%    

E05 
Grau de disponibilidade ao cidadão do serviço de 
atendimento a denuncias, reclamações e sugestões 

Mensal *******    
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V.2 Modelo de Cálculo dos Coeficientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Indicador Peso 

B01. Cumprimento da Norma 
de Qualidade ISO 14001 25% 

B02. Índice de crescimento 
do fluxo de visitantes de outros 

Estados 
10% 

B03. Índice de crescimento 
do fluxo de visitantes de outros 

países 
10% 

B04. Cumprimento da Norma 
de Qualidade ISO 9001 

 
15% 

B05.Cumprimento da Norma 
de Qualidade ISO 26000 20% 

B06.Cumprimento da Norma 
de Qualidade Brasileira – NBR 

16.000 
10% 

B07.Número de projetos de 
microcrédito apresentados 10% 

Aspecto Peso 
 
 
 

GRUPO 1. MANEJO 
DO PATRIMÔNIO 

NATURAL E 
HISTÓRICO-
CULTURAL 

 
 
 

45% 

 
 

GRUPO 2. VISITAÇÃO 
 
 

40% 

 
 
 

GRUPO 3. 
RELACIONAMENTO 

 
 
 
 

15% 

COEFICIENTE DE 

INDICADORES DE 

DESEMPENHO (QID) 

COEFICIENTE DE 

INDICADORES DE 

EXCELÊNCIA 

60% 40% Nota final 

(NF) 
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V.3 Árvore de Indicadores: Grupo 1 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M01. Efetividade do registro de imagens 

digitais de segurança em áreas 

prioritárias de vigilância pré-definidas 

20% 

M02. Índice de manutenção do 

cercamento total das áreas concedidas 

15% 

M03. Efetividade e Eficácia na Geração 

do Relatório de Ocorrência de Incêndios 

(ROI) 

10% 

M04. Manutenção de Aceiros de 

prevenção de incêndios florestais 

15% 

M05. Efetividade no controle de área 

queimada 

30% 

M06. Limpeza da faixa de domínio e 
manutenção de todas as estradas 

internas 
 

10% 

GRUPO1. MANEJO 

DO PATRIMÔNIO 

NATURAL E 

HISTÓRICO-

CULTURAL 

M07. Disponibilidade de 
dados de monitoramento 

ambiental atualizados para 

a população  

Condicional 

M08. Disponibilidade 
de equipe mínima de 

proteção  

 

M09. Ocorrência de 
danos ao patrimônio-

histórico cultural e 

arqueológico  

Condicional Condicional 
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V.4 Árvore de Indicadores: Grupo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V01. Grau de satisfação da 

experiência do visitante 

V02. Implantação e manutenção do 

Sistema de Gestão de segurança para 

as atividades de turismo de aventura 

comercializadas pela 

CONCESSIONÁRIA nas UCs 

comercializadas pelo concessionário 

nas Ucs. 

V03. Percentual de visitantes em 
mais de uma UC da Rota das 

Grutas Peter Lund 
 

70% 

20% 

10% 

V04. Disponiblidade 
do Sistema de 

Registro de Visitantes 

 

Condicional 

GRUPO2. 

VISITAÇÃO 
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V.5 Árvore de Indicadores: Grupo 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

E01. Índice de inserção de profissionais com 
experiência em Unidade de Conservação 

 

E02. Índice de eventos de educação ambiental 

promovidos pelo concessionário para os 

moradores da Zona de Amortecimento das 3 

Unidades de Conservação e sedes municipais das 

cidades abrangidas 

E03. Grau de satisfação dos participantes dos 

eventos de educação ambiental e projetos sócio 

ambientais promovidos pelo concessionário com 

os serviços realizados 

E04. Grau de satisfação do usuário-cidadão em 

relação ao serviço de atendimento às denúncias, 

reclamações e sugestões 

30% 

30% 

30% 

10% 

E05. Grau de disponibilidade 

ao cidadão do serviço de 

atendimento a denuncias, 

reclamações e sugestões. 

GRUPO 3. 

RELACIONAMENTO 

Condicional 
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V.6 Árvore de Indicadores de Excelência 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B01. Cumprimento da Norma de Qualidade ISO 
14001  

 
B02. Índice de crescimento do fluxo de visitantes 

de outros Estados 

 
B03. Índice de crescimento do fluxo de visitantes 

de outros países 

 

B04. Cumprimento da Norma de Qualidade ISO 
9001 

 
B05. Cumprimento da Norma de Qualidade ISO 

26000 

 
B06.Cumprimento da Norma de Qualidade 

Brasileira – NBR 16.000 

 
B07.Número de projetos de microcrédito 

apresentados 

 

25% 

10% 

10% 

15% 

20% 

10% 

 
10% 

COEFICIENTE 

INDICADORES 

DE EXCELÊNCIA 


