
 

 

Chamamento Público nº 02/2018 para Seleção de Projeto de Inserção Artística em 

Área Pública de Florianópolis 

 

A Coordenação da COMAP – Comissão Municipal de Arte Pública, conforme deliberado 

na reunião ordinária realizada em 14 de novembro de 2017, com base na Lei 

Complementar 482/2014 (Cap. IX, Seção V – Da Arte Publica na Paisagem Urbana e 

Natural), objetivando estimular a participação de agentes afins na constituição de um 

acervo de Arte Pública, promover a qualificação urbana e oportunizar o acesso público 

e gratuito à arte  e à cultura nos ambientes de convívio social, torna público o presente 

Chamamento referente a apresentação de proposta de inserção artística em área 

pública localizada na Rua Pedro Soares, Centro de Florianópolis. 

1. Do Objeto 

1.1 A presente iniciativa tem como objeto a seleção da melhor proposta de Arte Pública 

para a área da Escadaria do Teatro da UBRO e adjacências, situada na Rua Pedro Soares 

até a confluência com a Rua Artista Bittencourt.  

1.2 A proposta de Arte Pública para a área da Escadaria e adjacências, deverá estar 

enquadrada no conceito previsto no art. 174 da Lei Complementar 482/2014. 

1.3 Para efeito de entendimento comum e atendimento aos objetivos do presente 

Chamamento Público, considera-se como proposta de Arte Pública para a supracitada 

área, a inserção ou intervenção artística de caráter permanente devidamente 

concebida, e executada e implantada, atendendo aos termos abaixo discriminados. 

2. Das Condicionantes da Proposição 

2.1 A intervenção de arte na área definida no item 1.1 não poderá conflitar com as 

características urbanísticas da área e de sua ambientação histórica e será de livre 

iniciativa do(s) proponente (s) quanto: à localização da arte, tipo e forma de intervenção, 

materiais construtivos e técnica executiva. 

2.2 O projeto de intervenção artística deverá: 

a) Qualificar a paisagem urbana e valorizar o patrimônio histórico-arquitetônico da 
área, tendo como referência temática aspectos histórico-culturais vinculados à 
UBRO – União Beneficente Recreativa Operária. 

b) Promover a integração sócio-cultural e paisagística na área, podendo agregar 
valor conceitual, pedagógico, lúdico e/ou utilitário; 

c) Estabelecer referências culturais, artísticas ou estéticas no espaço de uso 
público; 

 



 

d) Constituir acervo de arte a céu aberto oportunizando o acesso público e gratuito 
à arte e à cultura. 

2.3 Constituem ainda condicionantes do projeto de intervenção artística: 

a) Ter caráter permanente, adotando critérios de segurança, durabilidade e 
estabilidade       comprovados no uso de recursos materiais e técnicos; 

b) Ser original e não se constituir em reprodução ou réplica; 
c) Ser compatível com as dimensões e características urbanísticas da área e não 

prejudicar a segurança pública e a circulação de pedestres; 
d) Ter custo executivo máximo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) englobando os 

valores de criação e execução da intervenção artística. 
 

3. Do Projeto de Arte Pública 

3.1 O conteúdo do Projeto de Arte Pública deverá abranger o memorial descritivo da 

obra e o respectivo projeto de inserção ou intervenção artística, incluindo:  

a) Conceito plástico da proposta e justificativa; 
b) Descrição técnica da obra: material a ser empregado, técnica executiva, 

especificação do código de cores, das texturas, informações complementares e 
outras definições necessárias ao entendimento do processo de execução e 
manutenção da obra de arte; 

c) Projeto da obra de arte com localização, implantação, dimensões, peso 
aproximado (se necessário), elevações e especificações através de 
representação gráfica da peça artística, apresentado através de plantas, croquis 
e/ou maquete eletrônica, que permita o perfeito entendimento da proposta; 

d) Viabilidade estrutural atestada pelo responsável técnico pela obra de arte (se 
necessário);  

e) Cronograma executivo e plano orçamentário com especificação de custos de 
criação e execução e definição de pagamento em 3 parcelas, sendo 30% no ato 
da assinatura do Termo de Compromisso, 30% no início da inserção artística e 
40% na conclusão e entrega do trabalho, atendendo o condicionamento 
orçamentário estabelecido no item 2.3 -d. 

 

4. Das Condições de Participação 

4.1 Poderão participar da apresentação de projeto, estudantes ou profissionais da área 

artística, de forma individual ou coletiva, e que sejam residentes em Florianópolis ou 

munícipios da Região Metropolitana da Grande Florianópolis1. 

4.2 A proposta deverá ser apresentada em Envelope 1 (tamanho A3, opaco) contendo 

em seu interior o Envelope 2 (tamanho A4, opaco e lacrado) da seguinte forma: 

                                                           
1 Segundo a Lei Complementar nº 636 de 9 de setembro de 2014, a Região Metropolitana da Grande 
Florianópolis é constituída pelos municípios de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Gov. Celso 
Ramos, Santo Amaro da Imperatriz, São Pedro de Alcântara, Antônio Carlos e Águas Mornas.   



 

Conteúdo do Envelope 1: Memorial descritivo da obra e respectivo projeto artístico, 
conforme definido no item 3.1: 

Conteúdo do Envelope 2: Identificação, incluindo: 

a) Título da obra de arte; 
b) Nome(s) do(s) autor(es) da obra; 
c) Endereço, telefone e e-mail de contato; 
d) Comprovação profissional ou estudantil; 
e) Comprovante de residência em Florianópolis ou Região Metropolitana da 

Grande Florianópolis; 
f) Responsável técnico pelo projeto estrutural e pelo projeto luminotécnico (nome, 

nº CREA/CAU), caso necessário. 

5. Da Proposta de Habilitação 

5.1 Para participar, o proponente deverá entregar no setor de Protocolo do IPUF (Felipe 

Schmidt 1320, Centro) até às 18:00 horas do dia 3 de dezembro de 2018 o conteúdo da 

proposta conforme definido no item 4.2, contendo na parte externa do Envelope 1 

apenas os seguintes dados: 

Ao Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF) 

A/C da Coordenação Municipal de Arte Pública (COMAP) 

End. Rua Felipe Schmidt nº 1320, Centro - CEP 88010-002  

Assunto: Projeto de Arte Pública para a área da Escadaria da UBRO  

5.2 O memorial descritivo da obra e o respectivo projeto artístico não poderão conter 

nenhuma informação alusiva ao(s) autor(es) da proposta, sob pena de desclassificação. 

5.3 Será considerado inscrito e habilitado o proponente que atender integralmente os 

termos do item 1 (Objeto), 2 (Das Condicionantes da Proposição), 3 (Do Projeto de Arte 

Pública), e 4 (Condições de Participação). 

5.4 Cada proponente poderá apresentar apenas 01 (uma) proposta, sendo facultado 

constituir equipe ou não, integrada por mais membros. 

5.5 A elaboração do projeto artístico e respectiva execução e implantação da obra no 

local indicado, serão de inteira responsabilidade do proponente vencedor, que deverá 

atender os prazos determinados no item 8.4. 

5.6 Não poderá apresentar proposta o membro titular ou suplente da COMAP que tenha 

sido designado para o processo de “Seleção de Projeto” de que trata a presente 

iniciativa. 

6. Do Processo de Seleção 

6.1 Encerrado o prazo para a entrega de propostas, a COMAP, através de representantes 

previamente designados, examinará em data e hora agendada, o conteúdo dos projetos 

de intervenção artística apresentados, numerando os envelopes entregues. 



 

6.2 Fica facultada à coordenação da COMAP incluir membro (s) especialmente 

convidado (s) para integrarem o processo de julgamento de propostas. 

6.3 A análise e julgamento das propostas terão como critérios balizadores os aspectos 

abordados no item 1(Do objeto) e 2(Dos Condicionantes da Proposição), além de 

aspectos artísticos subjetivos devidamente justificados pela COMAP. 

6.4 A análise da COMAP resultará na identificação da melhor proposta de inserção 

artística para a localidade considerando sua adequação ao contexto urbanístico- 

cultural. 

7. Da Premiação: 

7.1 A título de premiação, o proponente vencedor receberá o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil  reais) proveniente da Política Municipal de Arte Pública, através de pagamento 

realizado no ato da assinatura do Termo de Compromisso celebrado entre o artista 

vencedor, COMAP/IPUF e a Empresa compromissária conforme disposto no item 8.4. 

8. Das Disposições Finais 

8.1 A obra de arte tal qual foi concebida e implantada, será doada pelo proponente à 

Prefeitura Municipal de Florianópolis através de Termo de Doação especifico, passando 

a constituir acervo municipal de Arte Pública. 

8.2 Em casos excepcionais, verificada a configuração de algum conflito urbano, 

inadequabilidade urbanística ou outro, fica facultado à COMAP/IPUF propor ao autor da 

proposta vencedora as alterações necessárias à minimização ou eliminação da situação 

indesejável. 

8.3 O proponente vencedor deverá firmar um Termo de Compromisso com a 

COMAP/IPUF e a Empresa Compromissária, objetivando a definição de prazos, de 

execução da obra e forma de pagamento de acordo com o plano orçamentário 

apresentado, assim como assegurar o comprometimento e responsabilidade do artista 

com o cronograma executivo, com a qualidade na aplicação e uso de materiais e na 

técnica artística, bem como com a segurança no uso público da área.  

8.4   Constitui-se como cronograma referencial do presente processo de Seleção as 
seguintes datas e prazos: 

- Apresentação do Chamamento no 5º Seminário Municipal de Arte Pública - 23 de 
outubro de 2018 

- Divulgação no site: www.espacospublicos.pmf.sc.gov.br/ a partir de 29 de outubro de 
2018 

- Elaboração do projeto de arte:  23 de outubro a 3 de dezembro de 2018 

- Entrega das propostas: até 18:00 horas do dia 3 de dezembro de 2018 

- Julgamento das propostas: 4 e 5 de dezembro de 2018 

- Divulgação do resultado: 7 de dezembro de 2018 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/ipuf


 

- Assinatura do Termo de Compromisso e Premiação: 14 de dezembro de 2018 

- Prazo para a intervenção, execução/instalação da peça artística: 14 de dezembro de 
2018 a 14 de fevereiro de 2019 

8.5 O cronograma referencial de que trata o item 8.4 poderá sofrer alterações e 
adequações objetivando um melhor atendimento aos termos do presente 
Chamamento, desde que autorizado pela COMAP. 

8.6 Para dar visibilidade à importância histórica da área objeto de intervenção artística 
e facilitar a elaboração da proposta, o Anexo 1 ao presente Chamamento apresenta 
referencialmente um conteúdo informativo aos interessados. 

8.7 Qualquer informação adicional referente aos termos da presente Seleção deverá ser 

feita por escrito, através do e-mail comapipuf@live.com  

8.8   Os casos omissos serão resolvidos pela COMAP/IPUF. 

          

 

     Dr. Ildo Raimundo da Rosa                                                Maria de Lourdes Pires 

      Superintendente do IPUF                                           Coordenadora da COMAP/IPUF 

                                   

              

     Arq. Jeanine Mara Tavares                                          Arq. Ingrid Etges Zandomeneco 

      Suplente da COMAP/IPUF                                                 Suplente da COMAP/IPUF        

 

                                                                                      

                                                                                          Florianópolis, 22 de outubro de 2018 
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ANEXOS 

Área objeto de intervenção: escadaria, floreiras e muro em frente ao Teatro 

 

Figura 1 - Imagem do Google Street View 



 

 

 












