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1. PREÂMBULO 
 

 

1.1. Objeto e Escopo 
 
 

As diretrizes e os requisitos técnicos mínimos aqui apresentados abrangem 

os encargos a serem atendidos pela CONCESSIONÁRIA para a concessão de 

uso, a título oneroso, para exploração, operação e promoção do Centro de 

Eventos Balneário Camboriú – CEBC, bem como a exploração de receitas 

acessórias na estrutura física. 

 

1.2. Descritivo do Projeto 
 
 

O Centro de Eventos Balneário Camboriú – CEBC teve sua obra física 

concluída em dezembro de 2018 e fica localizado na BR 101, Km 137, no 

município de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O terreno possui uma área 

total de 67.977,53 m² (sessenta e sete mil, novecentos e setenta e sete metros 

quadrados e cinquenta e três centímetros), identificado pelas matrículas nº 2134, 

nº 26039 e nº 26040 do 2º Ofício Registro de Imóveis da Comarca de Balneário 

Camboriú, e a área edificada é de 33.534,71m² (trinta e três mil quinhentos e 

trinta e quatro metros quadrados e setenta e um centímetros) terá capacidade 

para acomodar até 60 mil pessoas, distribuídas em dois espaços de exposição e 

dois salões para convenções, além de um estacionamento descoberto para 875 

automóveis.  

 

Quadro 01 – Quadro de Áreas 

 

Área do terreno 67.977,53 m2 

Área construída - edificação 33.534,71 m2 

Quantidade de vagas de estacionamento 875 
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A nave principal do projeto é composta por módulos internos, dois laterais 

e um central, que organizam a planta e separam os três pavilhões de exposição. 

Os módulos laterais possuem principalmente espaços de apoio e administração, 

enquanto no módulo central estão localizadas as salas de convenções, lojas e 

praça de alimentação. 

O sistema estrutural é metálico treliçado apoiado sobre pilares de 

concreto em formato cruz que vencem o vão de 96,25 metros. Esse sistema 

possibilitou projetar, nos 375 metros de fachada leste e oeste, panos de vidro e 

brises fixos de controle solar, propiciando a entrada de iluminação natural aos 

ambientes internos. Além dessa iluminação, projetam-se sheds na cobertura – 

orientados ao sul – propiciando uma iluminação difusa e auxiliando na saída de ar 

quente do sistema de climatização interna. Esse último sistema foi projetado para 

se aproveitar ao máximo o uso de ar natural, onde este é captado através de 

totens posicionados nas fachadas leste e oeste, redirecionando para túneis 

subterrâneos de resfriamento e distribuídos aos ambientes internos através de 

placas de piso elevado para insuflamento do ar. 
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Figura 01 - Pavimento Térreo 
 

 
 

Fonte: Rossac et al (2018) 
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Figura 02 – Pavimento superior 
 
 

 
 

 
Fonte: Rossac et al (2018) 
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Para melhor percepção do funcionamento e capacidade do 

empreendimento, foram divididas as áreas para apresentação do arranjo físico, 

apresentando as áreas de acesso e circulação para a utilização de cada setor: 

 

Figura 03: Pavimento térreo 

 
Fonte: Rossac et al (2018) 
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Figura 04 – Pavimento superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rossac et al (2018) 
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A área relacionada ao administrativo, correspondente à cor vermelha nas 

Figuras 03 e 04, é a parte do empreendimento edificado para comportar uma 

estrutura de escritório com salas de reuniões, diretoria, recepção e outras áreas, 

para que seja possível a instalação de uma equipe gestora dentro do Centro de 

Eventos. 

 

Quadro 02 – Quadro de Áreas por Cores 

Área do CEBC por Cores 

Área Pavimento Cor 

Administrativo Térreo e Superior Vermelho 

Pavilhão 1 Térreo e Superior Laranja 

Pavilhão 2 Térreo Azul 

Salas de Convenções Superior Roxo 

Lojas Térreo Amarelo 

Praça de Alimentação e 
Quiosques 

Térreo Verde 

 

 

1.3. Modelo de Negócio Proposto 
 

As premissas que subsidiaram o modelo de negócio foram baseadas nos 

estudos técnicos de viabilidade econômico-financeira desenvolvidos por Maciel et 

al (2018), revisados e atualizados pela SCPar, que realizou entrevistas e visitas 

técnicas com operadores e concedentes de centros de eventos e pavilhões de 

exposição em diversas regiões do país, bem como análise de outras fontes, tais 

como documentos técnicos, termos de referências, cadernos de encargos, editais 

e contratos. 

Os estudos indicaram a viabilidade de uma concessão de uso, a título 

oneroso, para exploração, operação e promoção do Centro de Eventos Balneário 

Camboriú – CEBC, bem como a exploração de receitas acessórias na estrutura 

física, por um prazo de 20 anos. Será responsabilidade do futuro gestor, 

disponibilizar mobiliários e equipamentos, operar e manter, remunerando-se das 

receitas operacionais e acessórias do CEBC. 
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2. DESCRITIVO DOS INVESTIMENTOS 

 

2.1. Outorgas 
 

Para fazer jus ao direito de uso do imóvel e para explorar todas as 

receitas advindas da gestão do Centro de Eventos Balneário Camboriú, a 

CONCESSIONÁRIA deverá pagar uma OUTORGA INICIAL no valor mínimo de 

R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), e uma OUTORGA VARIÁVEL composta 

por um percentual de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento bruto do 

empreendimento, a partir do primeiro ano de operação.  

Sagrar-se-á vencedor do certame, a LICITANTE que ofertar o MAIOR 

VALOR DE OUTORGA INICIAL, devendo esta ser paga antes da assinatura do 

contrato de concessão. 

 

2.2 Investimentos 
 
 

A CONCESSIONÁRIA receberá o Centro de Eventos Balneário Camboriú 

construído conforme os Projetos de Arquitetura e Engenharia que poderão ser 

disponibilizados aos licitantes. Todo escopo de investimento complementar e 

necessário para gestão do empreendimento é de responsabilidade exclusiva da 

CONCESSIONÁRIA. 

Todo e qualquer investimento realizado será reversível ao PODER 

CONCEDENTE ao término do CONTRATO. 

 

São investimentos mínimos e obrigatórios: 

 

a)        Pavimentação da área do estacionamento com paver de concreto, com 

área de 16.500 m²; 

b) Instalação de 1 (um) grupo motor gerador para suprir demandas de 

emergência em caso de falta de energia elétrica; 

c) Execução da adequação do acesso ao Centro de Eventos Balneário 

Camboriú pela via marginal da Rodovia BR-101; e 
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d) Mobiliário, equipamentos, sistemas de computador, e outros elementos 

necessários para a operação da área administrativa, financeira e comercial da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá também dispor aos usuários do espaço, 

por meio de investimento próprio, locação, ou fornecimento terceirizado, os 

seguintes elementos: 

 

a) Sistema de controle de acesso e pagamento do estacionamento; 

b) Projetores, televisões, telas retráteis, sistemas de sonorização nas 

salas e ambientes, sistema de projeção e gravação de vídeo e outros 

equipamentos audiovisuais; 

c) Disponibilização cadeiras, mesas, aparadores, e outros mobiliários 

com quantidades, especificações e características adequados para a plena 

operação do CEBC; e 

d) Disponibilização de sonorização profissional de apoio aos eventos. 

 

As especificações indicadas neste caderno de encargo são norteadoras, 

podendo a CONCESSIONÁRIA, por opção, adotar especificações equivalentes 

ou superiores. 

 
 

2.3 Manutenção e Reinvestimentos 
 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá prever um cronograma de manutenção e 

reinvestimento adequado às características construtivas, do local de implantação 

e ao ciclo de uso do empreendimento, que poderá antecipar, muitas vezes, os 

ciclos de vida útil dos bens. 

A curva de reinvestimento, junto com um plano de manutenção preventivo 

e corretivo adequado, deverá preservar o empreendimento ao longo dos 20 anos 

de CONTRATO, devendo ser revertido ao poder concedente ao término da 

concessão em perfeito estado de utilização e conservação. 
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3. PLANO DE GESTÃO 
 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar em até 30 dias após a 

assinatura do CONTRATO um PLANO DE GESTÃO do Centro de Eventos 

Balneário Camboriú, composto pelos seguintes elementos: 

 

 PLANO DE OPERAÇÃO 

 PLANO DE MANUTENÇÃO 

 

O PLANO DE GESTÃO apresentará um cronograma anual, com 

detalhamento mensal, que deve ser revisto ao final de cada ano e reapresentado 

até 31 de janeiro do ano seguinte. As partes deverão se reunir 

quadrimestralmente para acompanhamento deste plano. 

Esse plano, em linhas gerais, deverá apresentar: 

 

a) Os requisitos, procedimentos e atividades para a operação e 

manutenção do Centro de Eventos Balneário Camboriú; 

b) Agenda dos eventos agendados/planejados com descritivos e 

características mínimas de cada um; 

c) Estratégias de marketing e ações de promoção para a captação de 

eventos; 

d) Conjunto de atividades requisitadas para manutenção e operação de 

cada equipamento, nos diversos usos, assim como os funcionários 

envolvidos; 

e) Esquemas alternativos de trabalho e de contingência para situações 

emergenciais, tais como falta de água, energia elétrica, gás, quebra 

de equipamentos, greves e outras intercorrências, a fim de assegurar 

a plena operação do CEBC; 

f) Padrões mínimos de infraestrutura necessária ao funcionamento do 

Centro de Eventos Balneário Camboriú, garantindo a segurança do 

público; 

g) Esquemas de atendimento a situações de emergência que envolvam 

os USUÁRIOS ou colaboradores do Centro de Eventos Balneário 



14 
 

Rodovia SC 401 – KM 05 – nº 4600 – bloco 4 – Saco Grande – Florianópolis-SC – CEP: 88032-005 – Fone: (48) 3665-3200 

www.scpar.sc.gov.br 

 

Camboriú, observando-se todos os normativos pertinentes ao setor, 

mantendo disponíveis, para tanto, recursos humanos e materiais 

preparados; 

h) As medidas preventivas para preservar a segurança do público, dos 

colaboradores e do patrimônio a fim de evitar casos de incêndio, 

manifestações, tumultos, explosão, eventuais danos causados por 

eventos climáticos, desastres naturais, e outras intercorrências, e no 

caso de sua ocorrência, as medidas para o controle da situação e 

evacuação segura, caso necessário; 

h) Plano de vigilância e segurança patrimonial, de forma a garantir a 

segurança e integridade do empreendimento e também dos 

colaboradores e usuários; e 

i) Prever plano de reinvestimento. 

 

3.1 Plano de Operação 
 

3.1.1 Diretrizes relativas à operação 
 

A operação do Centro de Eventos Balneário Camboriú deverá ser 

planejada de modo a explorar ao máximo a funcionalidade dos espaços, de forma 

eficaz e eficiente para, assim, melhorar a taxa de ocupação e rentabilidade, sem 

perder de vista a importância do empreendimento para o desenvolvimento 

econômico e social da região de seu entorno. 

A CONCESSIONÁRIA deverá prestar todos os serviços necessários ao 

pleno funcionamento do CEBC, atendendo às diretrizes e obrigações deste 

documento, do edital e demais ANEXOS. 

Os escopos de serviços descritos neste item, bem como as demais 

seções deste Caderno de Encargos Técnicos, deverão servir como referências 

mínimas e básicas para operação do CEBC. A CONCESSIONÁRIA deverá 

propor escopo de serviços em quantidade e qualidade superiores às descritas, 

buscando referência em experiências próprias e de terceiros em excelência 

operacional. 
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A CONCESSIONÁRIA deverá operar os espaços de forma modular, com 

fechamentos removíveis e acessos independentes, de modo que possam abrigar 

eventos de portes diversos, aumentando ou diminuindo as áreas locáveis 

conforme a necessidade. 

Os espaços também deverão atender a eventos com escopos distintos. 

As áreas locáveis deverão, portanto, ter preparação para suportar equipamentos 

especiais de iluminação e som. O tratamento acústico deverá ser feito de forma a 

garantir conforto auditivo aos usuários. O isolamento acústico deverá permitir que 

eventos distintos possam ser realizados simultaneamente, sem que haja 

interferência de som ou ruído de um evento nos demais. 

O PLANO OPERACIONAL deverá descrever em detalhes a operação dos 

equipamentos contendo no mínimo informações sobre o horário de 

funcionamento, atividades desenvolvidas, calendário de eventos com descritivo 

de cada um e quantidades de funcionários envolvidos em cada atividade. 

A relação entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros contratados será de 

única responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, não cabendo ao PODER 

CONCEDENTE qualquer obrigação ou responsabilidade sobre os mesmos, 

devendo restringir as condições legais entre dois entes privados. 

O escopo de serviços oferecidos pela CONCESSIONÁRIA deve ser 

detalhado no PLANO OPERACIONAL em capítulo relacionado ao planejamento 

das atividades e rotinas aos itens listados abaixo, e demais que considerar 

relevante à operação do CEBC. 

 

3.1.2 Diretrizes de Uso do CEBC 

 

O Centro de Eventos Balneário Camboriú deverá ser utilizado pelo 

concessionário, exclusivamente, como espaço para sediar feiras, congressos, 

convenções, seminários e eventos congêneres, não podendo sua destinação ser 

alterada pelo concessionário, sob pena de rescisão do contrato. 

O CEBC, para efeito desta concessão, é composto por: 

 

a) Equipamentos Principais: É formado pelo prédio principal, que 

contempla toda a estrutura do Centro de Eventos na totalidade de 
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33.534,71 (trinta e três mil, quinhentos e trinta e quatro metros quadrados 

e setenta e um centímetros), que não poderão ter sua destinação 

precípua alterada, ou seja, devem ser explorados com a finalidade de 

sediar feiras, exposições, congressos, seminários e eventos congêneres; 

b) Equipamentos de Apoio: são as áreas localizadas dentro da 

estrutura principal, adjacentes à área de eventos, tais como praça de 

alimentação, serviços financeiros, restaurantes, bares e congêneres; 

c) Estacionamento: área de circulação de veículos e estacionamento 

com 875 (oitocentas e setenta e cinco) vagas e área descoberta de 

16.500 m²; 

d) Equipamentos Adicionais: são equipamentos a serem implantados 

pelo Concessionário para exploração comercial. 

 

3.1.2.1 Usos Permitidos 
 

Diante da importância e da complexidade da cadeia produtiva do setor de 

eventos, bem como, visando o aumento da competitividade do turismo, a máxima 

inovação e a atração de investimentos, poderá a CONCESSIONÁRIA utilizar as 

áreas, espaços e equipamentos do bem público concedido para atividades que 

não conflitem com o objeto da concessão, com o código de posturas municipal e 

com o item 3.1.2.3 deste documento. 

 

3.1.2.2 Implantação de Atrativos ou Serviços 
 

A CONCESSIONÁRIA poderá a qualquer tempo oferecer novos 

equipamentos, estruturas, serviços ou atividades, de acordo com o perfil de 

usuário da demanda existente ou futura, sendo que as receitas destes 

decorrentes deverão obrigatoriamente ser consideradas na receita bruta para fins 

de pagamento da outorga variável. 

Toda e qualquer nova atividade que implique em adaptações na estrutura 

física, investimentos em ativos fixos, deverá ter a prévia autorização do PODER 

CONCEDENTE. Novas atividades que sejam desenvolvidas utilizando estruturas 
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ou equipamentos temporários, móveis e removíveis não dependem de 

autorização prévia. 

 

3.1.2.3 Usos Vedados 
 

Tendo em vista o uso responsável e sustentável do bem público, a 

CONCESSIONÁRIA não poderá utilizar as áreas, espaços e equipamentos 

concedidos para: 

 

a) Fins que não guardem relação com os usos permitidos para o bem 

público concedido; 

b) Fins que tenham finalidade permanente para uso residencial, 

instituições político-partidárias, associações ou para sediar templos e 

eventos religiosos; e 

c)   Fins que conflitem com as características ambientais do bem 

público concedido, ou em dissonância com o código de posturas 

municipal. 

 

3.1.3 Gestão de estacionamentos e controle do tráfego 

 

O estacionamento conta atualmente com 875 (oitocentas e setenta e 

cinco) vagas. 

A CONCESSIONÁRIA deverá prover os serviços necessários para 

assegurar a operação eficiente das áreas de estacionamentos de modo a garantir 

um tráfego fluido e seguro de veículos e a gestão de todos os espaços de 

estacionamento, garantindo um ambiente seguro para a utilização dos 

estacionamentos pelos usuários, os seus veículos e pertences, e o patrimônio 

público. 

Caberá à CONCESSIONÁRIA a implantação e operação de um sistema 

de controle de acesso e arrecadação para o estacionamento, podendo ser este 

manual ou preferencialmente automatizado. 
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Os valores cobrados para a utilização do estacionamento deverão estar 

expostos em locais visíveis. A CONCESSIONÁRIA deverá classificar as vagas 

existentes conforme as normas do setor de estacionamentos. 

A CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver estudos, e propor medidas de 

Gestão de Demanda de Viagens, de forma articulada com as autoridades locais, 

promotores de eventos, rede hoteleira, visando minimizar a geração de viagens 

individuais motorizadas. 

 

3.1.3.1 Disponibilização do Estacionamento para os Usuários do Complexo 
Ambiental Cyro Gevaerd (Zoológico) 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá prover desconto de 50% sobre o valor da 

tarifa de estacionamento praticada de forma corrente, para os visitantes do 

Complexo Ambiental Ciro Gevaerd (Zoológico), podendo esse desconto ser 

limitado a 10% da capacidade do estacionamento, nos dias em que houver 

eventos que demandem a capacidade total do estacionamento. 

O estacionamento deverá estar disponível ao público pelo menos durante 

os dias e horários de funcionamento do zoológico. 

 

3.1.4 Serviço de limpeza 

 

O objetivo da limpeza é manter o CEBC, em todos seus componentes, 

livres de quaisquer elementos que possam ser caracterizados como resíduos ou 

entulhos, devendo ser previstos serviços periódicos de conservação e limpeza, 

envolvendo as áreas internas e externas de circulação no empreendimento, 

inclusive a conservação de áreas verdes e paisagismo.  

O Plano Operacional deverá prever os critérios e rotinas dos serviços de 

limpeza rotineiras e emergenciais. A limpeza rotineira consistirá nos serviços de 

varredura, limpeza de superfícies e a desobstrução dos dispositivos de drenagem. 

A limpeza emergencial será acionada sempre que se verificar sua 

necessidade imediata, especialmente quando houver detritos/cargas caídas ou 

derramadas. Neste último caso, uma equipe deverá ser disponibilizada 
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prontamente, e suas ações deverão ser planejadas para a máxima eficácia de 

atendimento. 

As equipes deverão receber equipamento de proteção individual (EPI) e 

treinamento técnico adequado para execução destes serviços, que levem em 

consideração os vários tipos de detritos/carga, inclusive perigosas, compostas por 

substâncias agressivas, ou que necessitem a utilização de equipamentos 

especiais para seu manuseio e remoção. 

Fica facultada a transferência da responsabilidade pela limpeza interna e 

externa para os organizadores dos eventos, cabendo a estes, neste caso, a 

manutenção das boas condições do ambiente e a devolução das áreas locáveis 

limpas, conforme lhe foram disponibilizadas. A CONCESSIONÁRIA será sempre 

a responsável final frente ao PODER CONCEDENTE. 

 

3.1.5 Gestão de resíduos 

 

É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a adequada coleta, remoção 

e tratamento de resíduos e entulhos. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS prevendo a coleta, remoção e 

tratamento de resíduos e entulhos, observando as melhores práticas, normas e 

legislação vigente de proteção do meio ambiente, em especial quanto: 

 

a) Ao acondicionamento, armazenamento, a coleta, o transporte, a 

reciclagem, o tratamento e a remoção adequada dos resíduos, de modo a 

mitigar os riscos ambientais, ocupacionais e a proliferação de vetores e 

pragas; 

b) Ao cumprimento de normas de segurança no tocante à 

manipulação, armazenagem e transporte de produtos, substâncias, 

materiais e resíduos perigosos ou tóxicos; 

c) À gestão integrada dos resíduos sólidos que deve inserir em seu 

contexto um programa de Coleta Seletiva como forma de minimização de 

impactos ambientais; 

d) À organização de um sistema de coleta eficiente minimizando o 

problema da deposição clandestina, estimulando dessa forma o seu 
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depósito em local regular estabelecido pela Prefeitura Municipal de 

Balneário Camboriú. 

 

3.1.6 Controle de pragas 

 

Prever e executar programa de controle de pragas sinantrópicas, controle 

de cupins, desratização, desinsetização e controle de endemias. 

A CONCESSIONARIA deverá obter certificado de controle de pragas e 

renovar com periodicidade indicada pela regulamentação aplicável. 

 
 

3.1.7 Eletricidade, água e esgoto 

 

As áreas locáveis do CEBC deverão ter fornecimento de eletricidade e 

água independentes, medidores de eletricidade e água independentes por 

subdivisão de área locável, bem como tratamento adequado do esgoto.  

O CEBC suporta a instalação de 03 (três) subestações de energia, sendo 

equipadas com um conjunto de geração de energia elétrica a diesel, que 

alimentem as cargas essenciais, para que eventuais quedas de energia não 

interrompam as atividades. 

Em grandes eventos, geradores com isolamento acústico poderão ser 

fornecidos pela CONCESSIONÁRIA ou alugados pelos organizadores dos 

eventos sediados no Centro de Eventos, devendo sua localização ficar em área 

externa. 

A CONCESSIONÁRIA deverá envidar seus melhores esforços na busca 

de soluções sustentáveis na operação do CEBC, como projetos de eficiência 

energética, cogeração de energia, melhor utilização da água, resíduos, gás, 

dentre outros. A geração própria de energia deverá ser de baixa emissão de 

poluentes, baixo ruído e seguir a legislação em vigor do assunto. 

Para o atendimento da iluminação durante falta de energia elétrica, serão 

utilizadas luminárias específicas, conforme projeto de prevenção contra incêndio.  
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3.1.8 Telefonia, internet e cabeamento 

 

O CEBC deverá ter equipamentos instalados para oferecer os serviços de 

telecomunicações e internet, que poderão ser oferecidos gratuitamente ou 

cobrados dos usuários. O serviço de internet wi-fi deverá ter alcance em todos os 

ambientes, cobrindo, no mínimo, todas as áreas edificadas do Centro de Eventos, 

em condições de atender seus usuários com qualidade e satisfação, mesmo 

durante o período de lotação total.  

O serviço de telecomunicações deverá integrar soluções de alta 

qualidade para comunicação de áudio, vídeo e dados (streaming, telefonia, 

videoconferência, etc.), sendo estas disponíveis, no mínimo, na área 

administrativa, pavilhões e auditórios do Centro de Eventos. Deverão, ainda, 

instalar centrais telefônicas para atendimento operacional nas áreas de 

circulação, auditório e pavilhões. 

 
 

3.1.9 Atenuação de ruído 

 

Sempre que necessário, a CONCESSIONÁRIA deverá prover 

equipamentos com tratamento acústico preparado para eventos com alto impacto 

sonoro, bem como o agendamento de eventos em datas e horários, de forma que 

os eventos não causem impacto sonoro entre si e ao entorno. 

O CEBC deverá dispor de áreas locáveis considerando as boas práticas 

em aplicação de isoladores de som e barreiras à propagação de ruídos para a 

realização de convenções, eventos e exposições, de maneira simultânea e 

independente. 

O isolamento acústico deverá ser feito de forma a garantir conforto 

auditivo aos usuários e permitir que eventos distintos possam ser realizados 

simultaneamente, sem que haja interferência de som ou ruído de um evento nos 

demais, de acordo com as normas técnicas de desempenho aplicáveis. 

Nos locais que necessitarem de proteção acústica, será necessário 

prever placas, forros, mantas ou feltros com características de absorção sonora, 

sempre observando as Normas Técnicas da ABNT e do Corpo de Bombeiros. 
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Para fins de simultaneidade, as salas modulares devem permitir a 

realização de eventos de maneira independente, com acessos e equipamentos de 

multimídia (projetor, tela de projeção, computador e sistema de som). 

O tratamento acústico deverá ser planejado de modo a minimizar a 

distorção do som e oferecer conforto auditivo aos usuários, conforme as normas 

técnicas de desempenho aplicáveis. O isolamento acústico deverá evitar a 

emissão de ruídos com o ambiente externo, bem como entre as áreas e 

diferentes módulos do Centro de Convenções, observada as normas técnicas 

pertinentes. 

 

3.1.10 Serviços de montagem e desmontagem de espaços de eventos 
 

Visando uma adequada relação com o usuário final dos espaços para 

eventos, a CONCESSIONÁRIA deverá definir critérios e parâmetros constantes 

de um programa de montagem e desmontagem de eventos, visando o menor 

tempo possível nessa operação e atendendo a necessidade de eventos que 

ocorram simultaneamente em áreas diferentes. 

 

3.1.11 Áreas destinadas a serviços de alimentação coletiva 

 

Quanto às áreas de alimentação, a CONCESSIONÁRIA será responsável 

pela operação, gestão comercial e manutenção, contudo, poderá terceirizar essas 

atividades. 

A CONCESSIONARIA deverá ser responsável por fornecer água potável 

com o devido controle de sua qualidade. 

A CONCESSIONÁRIA deverá estar em conformidade com todas as 

normas, regras e políticas dos órgãos competentes com vistorias periódicas 

desses agentes, em especial com as normas expedidas pelas autoridades 

sanitárias. 
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3.1.12 Atendimento comercial 
 

É obrigação da CONCESSIONÁRIA disponibilizar funcionários treinados 

para atendimento ao público, agendamento de eventos e apresentação do CEBC. 

 

3.1.13 Atendimento ambulatorial 

 

É obrigação da CONCESSIONÁRIA a adoção de providências para a 

disponibilização de atendimento emergencial em eventos, especificamente 

planejado para funcionamento de posto de atendimento médico e/ou pré-

hospitalar seguindo as normas pertinentes, conforme normas técnicas exigidas 

pelo Corpo de Bombeiros. 

A CONCESSIONÁRIA poderá exigir dos seus locatários, manter recursos 

humanos e equipamentos para prover primeiros socorros aos seus clientes, com 

condição de transporte aos hospitais e/ou postos de saúde próximos e 

credenciados, obedecendo à legislação vigente. 

 

3.1.14 Relacionamento com o usuário e monitoramento 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá produzir e manter um website específico 

para o CEBC, traduzido para inglês e espanhol, contendo as informações sobre o 

empreendimento, agenda de eventos, dados de contato e condições para reserva 

dos espaços, e uma área para registro de reclamações, críticas e sugestões. 

Deverá também disponibilizar livro de registro de reclamações e ocorrências 

extraordinárias em local com acesso facilitado nas dependências do CEBC. 

A CONCESSIONÁRIA deve garantir que as informações prestadas ao 

PODER CONCEDENTE com relação à concessão, são corretas e completas, 

sejam elas disponibilizadas sob a forma descrita neste documento ou fornecidas 

sob qualquer outra forma. O registro de reclamações e ocorrências 

extraordinárias deverá ser compilado com base em reclamações do usuário, da 

comunidade, além de notificações de órgãos oficiais do governo e outros órgãos 

públicos. 
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Os registros efetuados por meio de telefone, internet e livro de registro 

deverão ser armazenadas por pelo menos 24 (vinte e quatro) meses, e 

compilados no registro de reclamações e ocorrências extraordinárias. 

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar pesquisa de satisfação do usuário 

trimestralmente e conterá informações sobre a satisfação de usuários (promotores 

de eventos, usuários finais, entre outros) sobre a disponibilidade da infraestrutura 

e qualidade dos serviços prestados. O PODER CONCEDENTE deverá aprovar o 

modelo e a metodologia da pesquisa de satisfação do usuário e poderá solicitar 

revisão periódica. 

 

 

3.1.15 Alvarás, plantas e projetos 

 

É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a obtenção e manutenção, 

durante todo o prazo da concessão, das autorizações, licenças de instalação e 

operação, e dos alvarás de funcionamento do CEBC e dos eventos, junto aos 

respectivos órgãos e entidades da administração pública, com vistas à execução 

das atividades relacionadas à concessão, sendo todas as despesas com tais 

processos de sua exclusiva responsabilidade. 

 

 

3.1.16 Utilização do CEBC pelo Poder Concedente 

 

 
O CEBC deverá ser disponibilizado para uso direto do PODER 

CONCEDENTE em perfeitas condições, nos termos e condições deste Caderno 

de Encargos.  

O PODER CONCEDENTE poderá exercer o direito de gratuidade na 

reserva e uso do CEBC por até 10 (dez) dias por ano, para realização de eventos 

de interesse público. Entende-se por essa utilização a forma conjunta ou parcial 

de cada um dos espaços locáveis do CEBC, até o limite de 10 (dez) dias para 

cada ano-calendário. 

O exercício do direito de uso aqui mencionado é para uso exclusivo do 

PODER CONCEDENTE, salvo o terceiro organizador fizer parte Administração 

Pública Estadual Direta ou Indireta.  
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No ato de reserva, a fim de fazer uso do direito de gratuidade, o PODER 

CONCEDENTE deverá apresentar, por meio de carta assinada por autoridade 

competente, as seguintes informações à CONCESSIONÁRIA:  

 

a) Nome do organizador do evento;  

b) Nome e breve descrição do evento;  

c) Datas solicitadas; e  

d) Espaços solicitados. 

 

Fica assegurado o direito de preferência na reserva de espaços para o 

PODER CONCEDENTE, exercendo o seu direito de gratuidade caso a reserva 

seja realizada com pelo menos 24 (vinte e quatro) meses de antecedência. Caso 

essa antecedência não seja preservada, a reserva ocorrerá mediante a 

disponibilidade do espaço. 

A reserva efetuada deverá ser confirmada com a CONCESSIONÁRIA, por 

escrito, com antecedência mínima de 12 meses de sua utilização, sob pena de a 

data poder ser livremente comercializada pela CONCESSIONÁRIA. Na hipótese 

de cancelamento de reserva por parte do PODER CONCEDENTE, no prazo 

inferior a 12 meses, a quantidade de dias previstos na reserva cancelada será 

abatida da cota de gratuidade do PODER CONCEDENTE, sem prejuízo, e 

independentemente, de a CONCESSIONÁRIA preencher os dias e espaços 

referentes à reserva cancelada com outros eventos.  

Em caso de utilização do CEBC durante o período de CONCESSÃO além 

dos 10 (dez) dias de gratuidade por ano, o PODER CONCEDENTE se submeterá 

aos preços praticados pela CONCESSIONÁRIA.  

É responsabilidade do PODER CONCEDENTE arcar ou garantir o 

ressarcimento de todos os custos de realização dos eventos de interesse público 

no CEBC, inclusive quanto aos consumos de energia elétrica e água, excetuando-

se exclusivamente os custos de locação dos espaços.  
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3.1.17 Calendário a ser atendido 

 

O PODER CONCEDENTE possui uma relação de pré-reservas realizadas 

para a utilização do CEBC em eventos futuros, conforme Anexo XIII. Tais 

reservas serão confirmadas mediante pagamento pelo interessado diretamente ao 

Concessionário, nas condições das políticas de preço e pagamento por este 

adotada.  

 

 4. PLANO DE MANUTENÇÃO 

 

4.2.1 Diretrizes Relativas à Manutenção 

 

A manutenção compreende o conjunto de intervenções físicas 

programadas que a CONCESSIONÁRIA deverá realizar com o objetivo de 

recompor e aprimorar as características técnicas e operacionais do CEBC dentro 

de padrões estabelecidos neste caderno de encargos, ou, ainda, prevenir que 

sejam alcançados níveis indesejados, podendo envolver ações de reabilitação ou 

restauração. 

Qualquer alteração nas instalações do CEBC deverá ser devidamente 

documentada e informada ao PODER CONCEDENTE pela CONCESSIONÁRIA. 

O PLANO DE MANUTENÇÃO deve apresentar o planejamento para os 

serviços de rotina e preventivos de manutenção de todos os elementos 

constituintes do CEBC, assim como investimentos e reparos necessários. Assim, 

estarão no PLANO DE MANUTENÇÃO o planejamento da manutenção 

preventiva, corretiva e de reinvestimentos. 

A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar relatório bimestral da 

execução das atividades do PLANO DE MANUTENÇÃO, assim como as equipes 

envolvidas.  

A CONCESSIONÁRIA deverá manter, durante todo o prazo de vigência 

da concessão, um estoque adequado de peças de reposição, estimando 

previsões anuais para a sua utilização. 
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Fica facultado ao PODER CONCEDENTE o acompanhamento das 

atividades de manutenção para efeito de fiscalização do cumprimento do Plano 

de Manutenção. 

O PLANO DE MANUTENÇÃO deverá considerar os parâmetros descritos 

nos tópicos a seguir, o que não exime a CONCESSIONÁRIA de seguir demais 

legislações e regulamentações cabíveis. 

 

4.2.2 Edificações 

 

Toda a estrutura e edificações deverão seguir as normas da ABNT: NBR 

6118/2003 (Estrutura de concreto) e ABNT: NBR 8800/2008 (Estrutura de aço); e 

demais normas ABNT e regulamentações referentes às estruturas existentes no 

CEBC. 

Elaboração e implementação de manutenção predial civil preventiva e 

corretiva, conservação, limpeza especializada, reparo e manutenção de 

facilidades, ambientes, paredes, pisos, caixilhos, forros, portas e outros. Deverá 

prever a rotina e procedimentos para os grandes equipamentos, como 

elevadores, sistema de ar condicionado, geradores de energia, principais itens do 

mobiliário, entre outros. 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter um sistema de controle de 

chamadas de manutenção e conservação que permita minimamente o registro 

das falhas, localização e situação, com: data de abertura, data de conclusão, 

descrição da chamada, solução provida e custo atrelado (se houver). 

A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar o monitoramento operacional e 

ambiental das instalações, mantendo o histórico de todas as alterações e 

intervenções emergenciais ou de rotina de manutenção realizadas, relatando toda 

e qualquer alteração dos sistemas originais ao PODER CONCEDENTE. 

A CONCESSIONÁRIA deverá observar e atender as Normas da ABNT 

5.674 e 14.037, bem como fornecer ao PODER CONCEDENTE uma versão 

atualizada do PLANO DE MANUTENÇÃO dos equipamentos que integram o 

conjunto dos bens reversíveis. O conteúdo do plano deverá ser consistente, de 

forma a permitir que as instalações sejam operadas e mantidas pelo PODER 

CONCEDENTE por ocasião da extinção do contrato. 
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A CONCESSIONÁRIA deverá seguir as normas relativas à acessibilidade, 

em especial e ABNT 9050/2015, implantando todos os quesitos de acessibilidade 

a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos em todo CEBC, como 

também, manter a sua devida funcionalidade durante todo o período da 

concessão. 

 

4.2.3 Energia, iluminação e instalações elétricas 

 

É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA:  

 

a) Realização de testes de carga do sistema elétrico, contemplando no-

breaks e grupos geradores e, se for o caso, manutenções periódicas nos 

aparelhos e equipamentos elétricos. 

b) Garantir que os geradores e a iluminação estejam 100% em 

funcionamento. 

c) Seguir as normas da ABNT 5410/2015 e demais pertinentes. 

d) Elaborar e implementar um plano para operação, limpeza 

especializada, conservação, reparo e manutenção dos sistemas elétricos 

de alta, média e baixa tensão, de modo a assegurar um fornecimento 

contínuo de energia elétrica livre de distúrbios de tensão. 

 

O CEBC deverá fornecer iluminação adequada aos usuários e ter 

estrutura física preparada para suportar equipamentos especiais de iluminação, 

que poderão ser fornecidos pela CONCESSIONÁRIA ou pelos próprios 

responsáveis pelos eventos que demandarem iluminação especial.  

O sistema de iluminação externo deverá atender todas as áreas de 

circulação. Internamente, o sistema de iluminação do Centro de Eventos deverá 

proporcionar: 

 

1) Iluminação de emergência de acordo com normas técnicas do Corpo 

de Bombeiros; 

2) Iluminação de manutenção e serviços; 
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3) Iluminação vigia/sinalizadora para trânsito de pessoas em ambiente 

escuro; 

4) Iluminação de ambiente para os usuários dos eventos; e 

5) Iluminação com ambientação separada de palco em cada um dos 

auditórios. 

 
 

4.2.4 Conforto Térmico (Sistema de ar condicionado) 

 

O CEBC será entregue à CONCESSIONÁRIA com um sistema de 

climatização, com sistemas de controle programável, além de sistemas de 

melhoria de conforto térmico (sistemas de ventilação natural e forçada). 

Toda a operação e manutenção do sistema de ar condicionado deve 

seguir a norma ABNT NBR 16.401/2008 e Portaria nº 3.523/1998 – Ministério da 

Saúde – Sistema de ar condicionado, e Resolução RE nº. 09 de 16 de janeiro de 

2003 – ANVISA: Referenciais de Qualidade do Ar Interior em Ambientes 

Climatizados Artificialmente de Uso Público e Coletivo. 

A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e implementar o PMOC (Plano de 

Manutenção, Operação e Conservação) do sistema, seguindo especificações do 

projeto, responsável técnico e fornecedores dos equipamentos. 

 

4.2.5 Instalações de água, esgoto e drenagem 

 

Seguir as normas ABNT: NBR 5626 – água fria e NBR 8160 – esgoto e 

demais pertinentes ao assunto. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a 

manutenção preventiva e corretiva dos sistemas hidráulicos, bombas d´água, 

limpeza dos reservatórios, registros, válvulas, de forma a manter o atendimento 

adequado às áreas de consumo, bem como prevenir e sanar eventuais 

vazamentos.  

A rede de esgoto deverá ser mantida em perfeito funcionamento, devendo 

ser realizadas inspeções periódicas, bem como a limpeza das caixas de gordura, 

e caixas de passagem e sistemas de tratamento de efluentes, garantindo a 

máxima eficiência. 
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A CONCESSIONÁRIA deverá prever um plano de contingência, para 

solucionar rapidamente eventuais obstruções e entupimentos nas tubulações de 

esgoto e drenagem. 

 

4.2.6 Sistema de detecção, prevenção e combate a incêndio 

 

É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a observação da legislação 

vigente quanto à segurança e proteção contra incêndio, preservando o CEBC, e 

sempre atendendo às normas quanto aos sistemas, equipamentos e treinamentos 

necessários e fazendo as complementações, readequações e sinalizações 

desses sistemas e equipamentos, caso haja necessidade durante a implantação 

das divisórias, forros e tecnologias de proteção acústica. 

Deverá ainda elaborar e implantar um plano de manutenção preventiva e 

corretiva e verificação mensal do adequado funcionamento do sistema, bem como 

executar as políticas de prevenção e combate a incêndio, formuladas com auxílio 

dos órgãos competentes. 

A CONCESSIONÁRIA deverá dispor de contingente brigadistas de 

incêndio ou de bombeiros civis para atuação no CEBC, nos moldes da IN nº 

028/DAT/CBMSC, própria ou contratada, seja na prevenção ou no combate ao 

princípio de incêndio, no abandono de área e na prestação de primeiros socorros, 

de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros. 

 

4.2.7 Áreas verdes (paisagismo e jardinagem) 
 

Elaborar e implantar projetos de paisagismo, inclusive irrigação, levando 

em consideração os projetos do CEBC, relevo, solo, áreas de preservação, clima, 

vegetação, circulação, etc. 

Implantar um plano de manutenção de todas as áreas verdes internas e 

externas do CEBC, em um estado de conservação adequado.  
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4.2.8 Segurança 
 

Para garantir a integridade do patrimônio, a CONCESSIONÁRIA deverá 

conceber um programa de segurança e vigilância patrimonial, que fiscalizará 

todas as estruturas físicas, visando também à segurança dos funcionários, 

usuários e equipamentos. Tal estrutura deverá funcionar permanentemente 

(24/7), atendendo às suas funções com elevado padrão de qualidade e de 

modernidade, com todos os equipamentos em plena capacidade de uso, quadro 

pessoal necessário e adequado. 

Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial 

nas áreas de concessão, facilitando a sua atuação. 

A CONCESSIONÁRIA deverá operar e manter sistema de captação, 

registro e transmissão de imagens com o uso de câmeras de monitoramento, 

sistema de gravação e armazenamento de imagens, que permitam o 

acompanhamento dos respectivos ambientes, internos e externos e áreas 

adjacentes no âmbito da área de concessão. As imagens deverão ser 

armazenadas e disponíveis ao PODER CONCEDENTE pelo período mínimo de 

40 (quarenta) dias. 

A CONCESSIONÁRIA deverá dispor de Plano de Segurança contendo 

mecanismos de controle e segurança aos visitantes e organizadores, sistemas de 

tecnologia em segurança, sistemas operacionais de câmeras e alarmes, equipes 

de segurança própria ou terceirizada, coordenação com o policiamento preventivo 

e implementação de perímetros de segurança. 

 

5. FISCALIZAÇÃO 
 

5.1 Obrigações da Concessionária 
 
 

Prestar informações e esclarecimentos requisitados pelo PODER 

CONCEDENTE ou por terceiros contratados pelo PODER CONCEDENTE para 

este fim, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, a todas as dependências 

do CEBC. 
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Esclarecer e buscar sanar as reclamações, exigências ou observações 

feitas pelo PODER CONCEDENTE, conforme os prazos fixados em cada caso. 

Fornecer ao PODER CONCEDENTE todos e quaisquer documentos e 

informações pertinentes à concessão, facultando-os à fiscalização e à realização 

de auditorias. 

Disponibilizar as informações por meio eletrônico acessível remotamente, 

tanto pelo PODER CONCEDENTE, quanto pelos terceiros contratados pelo 

PODER CONCEDENTE para este fim. 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter o inventário e o registro dos bens 

vinculados à concessão permanentemente atualizados, zelando pela sua 

integridade. 

Contratar engenheiro independente, mediante aceite do PODER 

CONCEDENTE, para realização de vistoria anual a fim de verificar estado da 

manutenção e conservação do empreendimento, conforme estabelecido no 

contrato de concessão.  

É dever da CONCESSIONÁRIA obter e preservar atualizados os laudos 

técnicos de empresas especializadas que atestem as boas condições de uso e 

conservação dos equipamentos, estruturas e edificações, devendo disponibilizá-

los ao PODER CONCEDENTE sempre que solicitado, e especialmente por 

ocasião da reversão dos bens nas hipóteses de extinção da concessão. 

Caso a fiscalização indique qualquer ponto de atenção e/ou correção, a 

CONCESSIONÁRIA deverá elaborar em até 30 (trinta) dias um plano de ação 

para tratamento e remediação imediata do item, que em hipótese alguma poderá 

se repetir na próxima vistoria, sob pena de aplicação de penalidade gravíssima. 

 

5.2  Fiscalização do Poder Concedente 
 

Para exercer completa fiscalização sobre a CONCESSIONÁRIA, o 

PODER CONCEDENTE terá amplos poderes para: 

 

a) Exigir da CONCESSIONÁRIA a estrita obediência às especificações e 

normas contratuais, restando franqueado ao PODER CONCEDENTE, na 

hipótese em que se verificar o descumprimento de tais obrigações, 
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proceder à correção da situação, diretamente ou por meio de terceiros, 

inclusive com a possibilidade de ocupação provisória dos bens, 

instalações, equipamentos, material e pessoal da CONCESSIONÁRIA, 

podendo valer-se da garantia de execução do contrato para o 

ressarcimento dos custos e despesas envolvidos; e 

b) Rejeitar ou sustar qualquer serviço em execução que ponha em risco a 

segurança dos usuários, a ordem pública e bens de terceiros. 

 

O PODER CONCEDENTE registrará e processará as ocorrências 

apuradas pela fiscalização, notificando a CONCESSIONÁRIA para regularização, 

sem prejuízo da eventual aplicação das penalidades previstas no CONTRATO. 

O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer horário e em qualquer 

circunstância, fazer contatos com qualquer órgão de comunicação da 

CONCESSIONÁRIA para averiguação do andamento ou solução de eventos 

específicos. 

A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a prestar informações e 

esclarecimentos requisitados pelo PODER CONCEDENTE, garantindo-lhe o 

acesso, a qualquer tempo, a todas as dependências do Centro de Eventos 

Balneário Camboriú. 

 

 

 

 

Florianópolis, 08 de Julho de 2019. 

 

 

 

    


