
 
 
 

 

EDITAL CONCURSO CIDADE DA GENTE 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1 A PREFEITURA DE FORTALEZA por meio do INSTITUTO CULTURAL IRACEMA,           
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob nº             
13.637.888/0001-10, com sede nesta capital à Rua dos Pacajus, nº 123 – Praia de Iracema.               
Organização Social na forma da Lei 9637/99 e da Lei Município de Fortaleza 8.704/03               
qualificada pelo decreto 12.846/2011 do Município de Fortaleza, torna público, por meio            
deste, o I CONCURSO CIDADE DA GENTE, para selecionar as melhores IDEIAS /             
PROJETOS de novos desenhos urbanos, que não envolvam obras ou edificações, em            
espaços públicos pré-determinados conforme este edital.  

1.2 A presente entidade é uma Organização Social na forma da Lei, portanto, não              
submetendo-se às legislações pertinentes à Administração Pública, mas estando todos os           
participantes e a própria entidade submetida aos ditames deste edital e aos preceitos da              
legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência. 

1.3 A qualidade de vida de uma cidade revela-se através da coletividade, expressa             
democraticamente em seus espaços públicos, seja no parque, na praça, na praia ou na rua.               
O espaço público de uma cidade consiste no lazer, no descanso, na conversa corriqueira, na               
liberdade de circulação, na troca de experiências e, acima de tudo, na possibilidade do              
encontro com o outro e consigo mesmo. 

1.4 Nos últimos 5 anos, Fortaleza vem mostrando que é possível requalificar e repensar o               
espaço viário dando prioridade e segurança para os pedestres por meio de intervenções             
permanentes e temporárias de baixo custo. Essas intervenções têm como premissa o fato             
de que as pessoas devem ser priorizadas no contexto urbano, vivenciando e            
experimentando a cidade com qualidade, e visam ainda potencializar as diversas           
funcionalidades que as vias podem ter e que vão além de garantir apenas o deslocamento               
de veículos. No caso das intervenções temporárias, cabe destacar que elas funcionam como             
excelente estratégia de convencimento e engajamento da população sobre a importância           
dessa transformação, visto que essas intervenções são facilmente reversíveis. 

1.5 Em 2018, o projeto de intervenção temporária Cidade da Gente, implantado no entorno              
do Centro Cultural Dragão do Mar, requalificou 4.000m² de asfalto que antes era utilizada              
para estacionamento ou circulação de veículos e passou a ser destinada para pedestres.             
Mesmo após um ano da intervenção, a área com os padrões geométricos coloridos no              
asfalto, inspirados nas cores dos edifícios da região, serve de ponto de encontro para              
moradores e visitantes. Com o projeto, foi identificada uma impressionante redução de 91%             
dos pedestres caminhando no leito viário e uma redução de 80% nas distâncias de travessia               
ao longo da Av. Almirante Jaceguay, eixo principal da intervenção. Com relação à             
velocidade, um dos principais fatores de risco para acidentes de trânsito, obteve-se uma             
redução de 50% nas velocidades médias para automóveis e 44% para ônibus. Por meio de               
pesquisa, identificou-se que 97% dos respondentes acreditam que o pedestre deve ser            
priorizado na área do projeto e 90% das pessoas consideram a intervenção boa ou ótima.               
Atualmente, a prefeitura avalia a possibilidade de tornar a intervenção permanente a            

 



 
 
 

exemplo do que ocorreu na Cidade 2000 que foi a primeira região a receber uma               
intervenção temporária nos moldes do projeto Cidade da Gente. 

1.6. Projetos que promovem a vivacidade do espaço público podem surgir se área for              
analisada sob a perspectiva de priorização das pessoas. Esse foi o caso na implementação              
da nova praça em frente ao bar Teresa & Jorge, no encontro das ruas João Cordeiro e                 
Padre Climério. A partir de uma demanda da população de um novo poste de iluminação               
pública, foi observado o grande potencial que o local possuía para ser transformado em uma               
zona de asfalto não utilizada em um novo espaço público para os usuários do entorno.               
Assim, em maio de 2019, em uma sessão de pintura com o apoio dos habitantes e                
comerciantes do entorno, finalizou-se a implantação de uma nova praça com 200m² de             
espaço conquistado para pedestres, 4 novas faixas de pedestres, sendo uma delas elevada,             
prolongamento de calçada, requalificação da iluminação, novas árvores plantadas e          
mobiliário urbano instalado. 

1.7 Em junho de 2019, quando a cidade sediou o Mobilize Summit, como ganhadora do               
Sustainable Transport Awards (STA), a cidade mostrou sua capacidade de execução de            
soluções imediatas para a mobilidade urbana ao implantar, durante os três dias do evento,              
uma intervenção no cruzamento da Rua João Cordeiro com a Av. Beira Mar. Tal intervenção               
foi finalizada em um workshop de urbanismo tático do evento, no qual os participantes              
puderam colocar a mão na massa e vivenciar o processo de implementação. Essa ação              
contou com o apoio da National Association of City Transportation Officials (NACTO),            
parceira da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global, que desde 2015 apoia a             
política da Prefeitura de Fortaleza para reduzir mortes e feridos no trânsito. Ao final da               
oficina, 400 m² de asfalto foi transformado em espaço de pedestres por meio de tintas,               
carpetes, bancos e jardineiras. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1 Com base nas experiências realizadas e exemplificadas acima, este concurso tem como             
objetivo selecionar os melhores projetos (ideias) de intervenção permanente para          
ambientes públicos, que proporcionem áreas de convivência através de mobiliários          
urbanos, texturas artísticas urbanas, redesenho urbano e identidade visual ("place          
branding"). Serão selecionados 01 (um) projeto para cada um dos locais pré-determinados            
abaixo. 

Áreas que fazem parte do PROINFRA - Programa de Infraestrutura em Educação e             
Saneamento de Fortaleza: 

● Jardim Glória (Barroso): Rua Jornalista Antônio Pontes Tavares (entorno da          
lagoa); 

● Unidos Venceremos (Passaré) - Rua Renata Braga com Rua Hidelaine          
Naiara; 

● Aracapé (Mondubim) - Rua Maria Gomes de Sá com Rua Jacunaúba; 

● Planalto Vitória (Canindezinho) - Rua Martins de Lima; 

Outras áreas: 

● Desembargador Moreira - Av. Desembargador Moreira, após o cruzamento         
com a Av. Dom Luís até a Av. Beira Mar; 

 



 
 
 

● Rua dos Tabajaras - R. dos Tabajaras, após o cruzamento com a R. dos              
Arariús até a Av. Alm. Tamandaré. 

2.2 Os locais acima especificados também podem ser observados através do link a seguir:              
https://drive.google.com/open?id=1QIy3jDIswEa7594MZuBKLoCGt0o0mhqJ&usp=sharing  

 

3. DAS IDEIAS PARA PROJETOS (PROGRAMA DE NECESSIDADES) 

3.1 Espera-se que os ambientes propiciem um local de lazer e respiro para os moradores e                
circulantes, e que seja condizente com a atmosfera do espaço. O maior desejo é a criação                
de ambientes confortáveis, trabalhando a ergonomia para os usuários e que sejam atrativos,             
seja pelo uso de cores, materiais ou geometrias. 

3.2 O programa de necessidades deve ser considerado como forma de atrair pessoas de              
diversas faixas etárias, sem gerar conflitos entre diferentes grupos que usufruem da região e              
poderão usufruir desses novos espaços de convivência.  

Premissas: 

● Sustentabilidade: O projeto deve integrar as questões ambientais, sociais,         
econômicas e energéticas para que seja ecologicamente correto, economicamente         
viável, socialmente justo e culturalmente diverso. 

● Acessibilidade: O projeto deve primar pela mobilidade urbana, respeitando o          
acesso aos espaços criados a toda a população, eliminando barreiras de locomoção            
e de uso. 

● Segurança viária: O projeto deve prezar pela segurança de todos os usuários da             
via, em especial usuários vulneráveis como pedestres e ciclistas, desincentivando          
velocidades inadequadas por meio do desenho urbano. 

● Facilidade de execução: Os detalhamentos técnicos do projeto devem primar pela           
simplicidade de operação, sem prejuízo da durabilidade do serviço. 

● Modularidade: Versatilidade dos elementos utilizados no projeto, podendo ser         
facilmente replicados. 

● Baixo custo: Eficiência nos gastos previstos para a implementação do projeto. 

● Adequação a Legislação: As propostas deverão obedecer a legislação vigente da           
cidade de Fortaleza. 

3.3 O programa de necessidades serve como referência, de forma que os participantes             
dispõem de liberdade para propor ideias mais adequadas em cada espaço. 

3.4 O presente edital visa a elaboração de projeto conceitual (criativo-artístico-urbanístico),           
sendo vedado projetos que envolvam realização de obras ou edificações, mas permitido a             
execução de pergolados, caramanchões, pinturas artísticas e instalação de elementos de           
ambientação não permanentes, e propostas que envolvam identidade visual do local           
("branding"). 

3.5 Cada um dos locais para os quais os projetos deverão ser destinados possuem suas               
especificidades. Para entender melhor os espaços para elaboração dos projetos verificar os            
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espaços através das bases para o concurso disponibilizadas para download no no sítio:             
www.institutoiracema.com/editais.  

3.6 As ideias/projetos deverão apresentar propostas que envolvam mobiliários urbanos,          
texturas artísticas urbanas, identidade visual (“place branding”) e no caso das áreas do             
Proinfra também deverão apresentar propostas de desenho urbano, conforme especificado          
abaixo: 

3.6.1 O trecho da Av. Desembargador Moreira delimitado para este concurso já possui um              
projeto de redesenho urbano. O projeto está disponível para download nas bases deste             
concurso. Desta forma, as propostas para este local devem respeitar e seguir as             
delimitações do projeto.  

Necessidades para a Av. Desembargador Moreira: 

● Proposições de mobiliários urbanos (obs: para os projetos de requalificação já estão            
previstos bancos, jardineiras, paraciclos e lixeiras, no entanto, esses elementos          
podem ser incluídos nas propostas apresentadas) 

● Proposições de texturas artísticas urbanas a serem aplicadas essencialmente no          
piso de concreto, podendo também incluir aplicação em fachadas cegas e em outros             
elementos; 

● Proposições de identidade visual local (“place branding”). 

3.6.2 A Av. dos Tabajaras também já possui um projeto de redesenho urbano e que está                
disponível para download nas bases deste concurso. Portanto, da mesma forma em relação             
ao trecho da Av. Desembargador Moreira, as propostas para este local devem respeitar e              
seguir as delimitações do projeto. 

Necessidades para a Av. dos Tabajaras 

● Proposições de mobiliários urbanos (obs: para os projetos de requalificação já estão            
previstos bancos, jardineiras, paraciclos e lixeiras, no entanto, esses elementos          
podem ser incluídos nas propostas apresentadas) 

● Proposições de texturas artísticas urbanas a serem aplicadas em fachadas cegas e            
em outros elementos, não havendo aplicação no piso; 

● Proposições de identidade visual local (“place branding”). 

3.6.3 A áreas do PROINFRA delimitadas para este concurso irão passar por obras de              
saneamento, drenagem, pavimentação e recuperação de vias e calçadas, e readequação da            
iluminação pública. Porém não possuem projetos de redesenho urbano e, neste caso, as             
ideias para o novo desenho urbano desses espaços devem ser propostas.  

Necessidades para as áreas do PROINFRA: 

● Proposições de mobiliários urbanos;  
● Proposições de texturas artísticas urbanas; 
● Proposições de identidade visual local (“place branding”); 
● Desenho Urbano. 

3.7 Definições e conceituações: 

3.7.1 Entende-se como desenho urbano, para efeitos deste concurso, a proposta de            
organização física dos espaços públicos, considerando sua forma e ocupação e levando em             
conta as características ambientais, sociais, culturais e econômicas do espaço em questão. 
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3.7.2 Segundo a NBR 9283/86, define-se mobiliário urbano como “Todos os objetos,            
elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária           
ou não, implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos e            
privados”. 

Para efeito deste concurso, considera-se: 

● Mobiliário com função de esporte e lazer 
o Mesa, assentos 
o Brinquedos 
o Equipamentos de prática esportiva; 

● Mobiliário com função de abrigo 
o Abrigo, refúgio 
o Caramanchão 
o Pérgola 

● Mobiliário com função de informação e comunicação visual 
o Sinalização (placa de logradouro e de informação, entre outras) 

● Mobiliário com função de sistema de saneamento 
o Lixeiras 

● Mobiliário com função de ornamentação da paisagem e ambientação urbana 
o Arborização 
o Banco, assento 
o Canteiro 
o Escultura, estátua 
o Jardineira, vaso 

3.7.3 Para efeitos deste edital entende-se por texturas artísticas urbanas a realização de             
intervenções artísticas visuais no espaço urbano através de pinturas, grafites e/ou outras            
técnicas, com o objetivo facilitar a demarcação de espaços (vias, calçadas, rampas de             
acessibilidade, parklets, etc), sinalizar e ressignificar o ambiente urbano de forma, ao            
mesmo tempo, funcional e artística. 

3.7.4 Entende-se como identidade visual local ("place branding") a estratégia reforço à            
identidade local de cada território para o qual os projetos são destinados, criando uma              
marca/slogan do local. Para tanto, os projetos devem apresentar propostas de identidade            
com marca e slogan como parte dos projetos, de forma a dialogar com os ambientes e                
comunidades dos locais onde estão inseridos. 

 

4. DO CALENDÁRIO 

O presente concurso seguirá o seguinte cronograma: 

Lançamento do concurso 22/10/2019 

Abertura das inscrições 23/10/2019 

Prazo Final para entrega 
dos Projetos 

20/11/2019 

Publicação do resultado 04/12/2019 

 



 
 
 

Prazo para entrega dos 
documentos (projetos 

selecionados) 

16/12/2019 

 

5. INSCRIÇÕES 

5.1 Podem se inscrever empresas, arquitetos, designers e coletivos (desde que           
representados por pessoa jurídica).  

5.2 As inscrições devem ser feitas unicamente por meio presencial de segunda a sexta, nos               
horários de 9h – 12h e 13h-17h no Instituto Iracema, localizado na Rua Pacajus, 123, Praia                
de Iracema – 1º andar do Centro Cultural Belchior, entre os dias 23/10/2019 e 20/11/2019.               
Não serão aceitas inscrições fora do período.  

5.3 Para se inscrever os participantes devem preencher e entregar a ficha de inscrição, o               
projeto em formato impresso (pranchas) e em formato digital (salvo em CD, DVD ou Pen               
Drive).  

5.4 A entrega deve ser realizada em envelope lacrado e identificado com os seguintes              
dados: 

● nome do proponente; 
● endereço do proponente; 
● telefone e e-mail para contato; 
● título do projeto; 
● informação do local escolhido para o projeto (dentre os seis pré-determinados neste            

concurso). 

5.5 Considerando o escopo do projeto de valorização da área urbana por meio de              
requalificação, o processo busca valorizar a identidade da população de Fortaleza, e será             
restrito a cidadãos e moradores de Fortaleza, bem como empresas radicadas neste            
município.  

5.6 São vedadas inscrição e contratação de colaboradores do Instituto Cultural Iracema,            
membros do júri deste concurso e funcionários da Prefeitura de Fortaleza, bem como seus              
cônjuges, pais, filhos, irmãos e sócios formais em pessoa jurídica. 

5.7 A inscrição é gratuita. 

5.8 No sítio eletrônico www.institutoiracema.com/editais, estão disponíveis para download os          
seguintes arquivos: 

● Bases do Concurso com documentação técnica – links e informações técnicas           
complementares apresentadas como referência para a concepção do estudo         
preliminar relacionado aos locais determinados para os projetos; 

● Ficha de inscrição; 

● Prancha modelo; 

● Apresentação do Concurso Cidade da Gente. 

5.9 É permitida a participação de grupo de pessoas, sendo devido os créditos e demais               
direitos autorais morais. Entretanto, o contrato e a inscrição serão realizados em nome de              
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uma única pessoa jurídica a quem incumbe a responsabilidade civil e criminal pelos             
documentos a serem enviados.  

5.10 É permitido que cada proponente concorra a com mais de 01 (um) projeto, no entanto                
poderá ser selecionado apenas e no máximo por 01 (um) dos projetos enviados. 

 

6. DOS PROJETOS E DA ENTREGA DAS PROPOSTAS 

6.1 Os projetos deverão obrigatoriamente versar sobre os espaços delimitados neste edital,            
sobre os quais os materiais de referência encontram-se disponíveis no sítio           
www.institutoiracema.com/editais .  

6.2 Os participantes devem entregar o projeto impresso e em formato digital (em CD, DVD               
ou Pen Drive) com informações sobre o proponente como nome e cnpj, texto de              
apresentação conceitual do projeto, no mínimo 01 (uma) prancha em tamanho A1 (59,4 x              
84,1cm) e no máximo 05 (cinco) pranchas, orientação paisagem (com maior dimensão na             
horizontal), seguindo o modelo disponível nas bases para o concurso. 

6.2.1 A(s) prancha(s) deve(m) conter todos os desenhos que os participantes considerarem            
pertinentes para avaliação do júri. A escala, assim como o estilo de graficação e carimbo               
são livres, ficando a critério dos concorrentes a melhor forma de apresentar seu trabalho.              
Recomenda-se que os participantes mantenham uma margem invisível de 2cm para cada            
lado da prancha, possibilitando melhor leitura das propostas pelos jurados. 

6.3 Todos os textos contidos na prancha devem estar em português.  

6.4 A entrega das propostas ocorre unicamente por meio físico, conforme disposto no             
capítulo 5 deste edital. 

6.5 Ao entregar sua proposta, os concorrentes automaticamente autorizam a publicação           
desta no Portal do Instituto Iracema www.institutoiracema.com, bem como em redes sociais,            
revistas, sites, blogs parceiros, ou quaisquer outros meios, digitais e/ou impressos. 

 

7. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS 

7.1 A Seleção dos projetos dar-se-á por meio de comissão composta por Representante do              
Instituto Cultural Iracema, Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINF), Secretaria         
Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA), Secretaria Municipal de Conservação e            
Serviços Públicos (SCSP), Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária (BIGRS), Global          
Designing Cities Initiative (NACTO-GDCI), Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará           
(CAU/CE), Universidade Federal do Ceará (UFC) e Associação Ceará Design. 

7.2 A Comissão fará análise do mérito artístico e criativo dos projetos mais adequados aos               
preceitos conceituais delimitados no Anexo III e viabilidade do projeto conforme recurso            
disponível, com base nos seguintes critérios: 

● Apresentação: Habilidade de expressar as ideias geradoras da proposta de forma           
clara e a qualidade de apresentação. 
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● Integração com o entorno: Possibilidade de inter relação com as preexistências           
territoriais da área proposta, dialogando com os aspectos simbólicos da cidade e do             
local para o qual o projeto é destinado.  

● Conveniência: Potencial de benefícios à comunidade do entorno imediato e aos           
frequentadores. 

● Design: Originalidade na proposta de criação e funcionalidade na solução do           
programa de necessidades. 

● Aplicabilidade: Capacidade de implementação do projeto e possibilidade de         
replicação. 

7.3 A avaliação da Comissão é soberana em suas decisões, desde que respeitadas as              
disposições do Edital no processo de avaliação das propostas. Não cabe, qualquer espécie             
de recurso sobre o resultado do concurso, exceto aqueles que versem sobre ilegalidade e              
ofensa aos preceitos de impessoalidade estabelecidos neste Edital.  

7.4 Serão selecionados 6 (seis) projetos, sendo 1 (um) para cada local conforme             
especificado neste edital. 

 

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

8.1 Os projetos vencedores deverão entregar documentação compatível, conforme ANEXO          
III, para recebimento do recurso financeiro. 

8.2 Cada ideia/projeto vencedor receberá R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela elaboração            
do projeto criativo apresentado na inscrição. 

8.3 Os valores ora apresentados são brutos, sendo responsabilidade do proponente o            
pagamento dos devidos tributos por meio de emissão de Nota Fiscal Eletrônica. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

9.1 Os projetos vencedores deste concurso estarão automaticamente cedendo à Prefeitura           
de Fortaleza e ao Instituto Cultural Iracema o direito de implementação dos projetos nos              
locais pré-estabelecidos, a qualquer tempo e conforme a conveniência, sem custos           
adicionais pela criação dos mesmos. 

9.2 Os participantes que não obedecerem a qualquer critério estabelecido neste edital serão             
desclassificados. 

9.3 Consta no ANEXO III a lista de sugestões de CNAE para pessoas jurídicas (inclusive               
MEI). Outro CNAE que não conste nesta lista, dependerá de autorização prévia do jurídico              
do Instituto Cultural Iracema para a celebração de contrato. 

9.4 Os proponentes poderão tirar dúvidas relativas a este concurso no portal            
www.institutoiracema.com, através do e-mail contato@institutoiracema.com ou através do        
telefone (85) 9 8685 2824. O prazo para solucionar dúvidas relativas a este concurso se               
encerra juntamente com o prazo para finalização das inscrições. 
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9.5 Eventuais omissões neste Edital serão dirimidas pela Presidência deste instituto.  

 

 

______________________________ 
Davi Gomes Barroso 

Diretor Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – PERGUNTAS FREQUENTES 

 

1- Qual o número mínimo e máximo de integrantes permitido para a inscrição no concurso? 

Não há limite. É permitida a participação de grupo de pessoas, sendo devido os créditos e 
demais direitos autorais morais. Entretanto, o contrato e a inscrição serão realizados em 

 



 
 
 

nome de uma única pessoa jurídica a quem incumbe a responsabilidade civil e criminal 
pelos documentos e execução. 

 

2- Devo escolher um dos locais e usar somente a área do terreno proposto pelo edital ou posso 
extrapolar este limite? 

O terreno para realização do projeto encontra-se delimitado pelo edital. Entretanto, como é 
um concurso que visa a criatividade de ideias, caso o grupo resolva extrapolar estes limites, 
caberá ao júri avaliar esta opção. 

 

3- Posso concorrer com propostas para os 06 (seis) locais disponibilizados neste edital? 

Sim. Os participantes podem concorrer a mais de uma opção de local. Mas para cada 
proposta deve ser realizada uma inscrição. 

 

4- Estou concorrendo em mais de um local proposto no edital. Posso ser premiado por mais de 
um deles? 

Não. Cada participante só pode ser contratado por 01 projeto proposto. 

 

5- Deve ser seguida a legislação (zoneamento, código de obras, etc.) da cidade onde o terreno 
está localizado? 

Sim. Este concurso desenvolve projetos que devem ser executados. Desta forma, os 
projetos devem obedecer a todas as condições estipuladas legalmente. Ex: Lei de Uso e 
Ocupação do Solo. 

 

6- Posso desenhar à mão livre? 

Sim. Cabe à equipe a escolha da ferramenta mais adequada para o desenvolvimento do 
projeto, bem como a forma de apresentação que melhor o representa. O Instituto Iracema e 
o Júri não farão qualquer distinção entre propostas digitais e à mão livre.  

 

7- O envio das propostas é feito online? 

Não. As propostas devem ser entregues na sede do Instituto Iracema conforme disposto nos 
capítulos 5 e 6 deste Concurso. 

 

8- Os arquivos-base do concurso podem ser vistos antes de realizar o ato da inscrição? 

Sim. Estão disponíveis no site www.institutoiracema.com/editais. 

 

 

http://www.institutoiracema.com/editais


 
 
 

9- É possível alterar o nome do participante depois de realizada a inscrição? 

Não. No momento da inscrição, os participantes são cadastrados de forma definitiva, não 
havendo a possibilidade de alteração. 

 

10- Será divulgada alguma ata do júri? As notas das equipes são divulgadas? 

Não. Cada jurado faz o seu julgamento individualmente, atribuindo notas ao projeto 
conforme estabelecido no edital. É gerado uma média das notas atribuídas por todos os 
jurados, indicando dos vencedores. Esta medida evita problemas de agenda dos jurados e 
evita julgamentos parciais, trazendo transparência de todo o processo de avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - TERRENOS  

Cada projeto corresponde a um espaço. No total, são 06 (seis) locais propostos para este               
concurso, havendo a possibilidade de escolher uma ou mais opções de ambiente para             
concorrer. Haverá a possibilidade de estarem concorrendo a mais de um local, porém, os              
concorrentes não poderão ser premiados duplamente, ou seja, haverá um vencedor para            
cada local.  

Locais: 

1. Jardim Glória (Barroso): Rua Jornalista Antônio Pontes Tavares (entorno da lagoa): 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

2. Unidos Venceremos (Passaré) - Rua Renata Braga com Rua Hidelaine Naiara: 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aracapé (Mondubim) - Rua Maria Gomes de Sá com Rua Jacunaúba; 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

4. Planalto Vitória (Canindezinho) - Rua Martins de Lima: 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

5. Desembargador Moreira - Av. Desembargador Moreira, do cruzamento com a Av.           
Dom Luís (Praça Portugal) até a Av. Beira Mar: 

 

 



 
 
 

 

6. Rua dos Tabajaras - R. dos Tabajaras, do cruzamento com a R. dos Arariús até a                
Alm. Tamandaré: 

 

 

 



 
 
 

ANEXO III – DA CONTRATAÇÃO 

 

Para fins de contratação, os vencedores deverão apresentar documentação e comparecer           
ao Instituto Iracema em dia útil, entre os horários compreendidos entre 9h-12h e 13h-17h,              
até a data 16/12/2019, não havendo a possibilidade da finalização do ato sem a presença               
dos mesmos ou por meio de assinatura de terceiros. 

 

Documentação: 

● CNPJ com CNAE compatível;  

● Certidão Negativa Municipal válida; 

● Certidão Negativa Estadual válida; 

● Certidão Negativa Federal válida; 

● Certificado de regularidade FGTS;  

● RG, CPF e comprovante de endereço do responsável; 

● Contrato Social e aditivos. 

 

CNAES sugeridos: 

 

CNAES Relacionados a Design e Instalação: 

● Design de interiores - 7410-2/02  

● Design de produto - 7410-2/03  

● Atividades de design não especificadas anteriormente - 7410-2/99  

CNAES Relacionados Arquitetura (construção, restauração e/ou reforma do imóvel) 

● Construção de obras-de-arte especiais - 4212-0/00 

● Serviços de engenharia - 7112-0/00  

● Serviços de arquitetura - 7111-1/00  

● Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas         
anteriormente - 7119-7/99  

● Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia - 7119-7/03 

 

 


