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Seleção de Projeto de Intervenção Artística  

em Mobiliário Urbano (Banco)- COMAP/IPUF 
 

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

na reunião ordinária realizada em 18 de abril de 2017, com base na Lei Complementar 

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

inscrição para apresentação de projeto de intervenção artística em mobiliário urbano a 

ser instalado em local específico no centro de Florianópolis. 

1. Do Objeto 

1.1 A presente iniciativa visa estimular a participação pública na elaboração e execução 

de intervenções artísticas em 6 bancos de concreto, doados, a serem instalados na 

Rua Tenente Silveira, integrantes do projeto de qualificação urbanístico-ambiental 

daquela localidade elaborado pelo IPUF (Anexo 1).  

1.2 A intervenção de arte nos bancos será de livre iniciativa dos proponentes quanto à 

criatividade e temática, não podendo, entretanto, impedir, inibir ou obstruir a função 

utilitária do assento e encosto do banco. 

1.3 O projeto de intervenção artística deverá: 

a) Qualificar a paisagem urbana e natural; 

b) Cumprir principalmente a função utilitária do mobiliário urbano (banco), podendo 
ainda agregar valor paisagístico, conceitual, pedagógico e lúdico; 

c) Estabelecer referências históricas, 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. 

1.4 Constituem condicionantes do projeto de intervenção artística: 

a) Ter caráter permanente; 

b) Ser compatível com as dimensões e características do modelo e padrão de banco 
apresentado (Anexo 1); 

c) Ser original e não se constituir em reprodução ou réplica; 

d) Prever integração com o projeto de qualificação urbanístico-ambiental da Rua 
Tenente Silveira; 

e)  Adotar critérios de segurança, durabilidade e estabilidade comprovadas no uso de 
recursos materiais e técnicos. 

2. Das Condições de Participação 
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2.1 Poderão participar da apresentação do projeto de intervenção artística nos bancos, 

estudantes ou profissionais da área artística, devidamente comprovados, e que sejam 

residentes em Florianópolis ou munícipios vizinhos. 

2.2 A proposta deverá ser apresentada no Envelope 1 (tamanho A3, opaco) contendo 

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

Envelope 1: Memorial descritivo da obra e respectivo projeto artístico contendo: 

a) Conceito plástico da intervenção artística 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 dimensões, elevações e especificações através de 
representação gráfica da peça artística, apresentado através de planta, croquis e/ou 
maquete eletrônica, que permita o perfeito entendimento da proposta. 

Envelope 2: Identificação constando: 

a) Nome(s) do(s) autor(es) da obra; 

b) Título da obra de arte. 

 

3. Da Proposta de Habilitação 

3.1 Para participar, o proponente deverá entregar no setor de Protocolo do IPUF (Praça 

Getúlio Vargas, 138, Centro) das 13 às 18 horas nos dias úteis, com prazo final às 18:00 

horas do dia 14 de junho de 2017 (2ª feira) o conteúdo da proposta de intervenção 

artística no Envelope 1, contendo em sua parte externa apenas os seguintes dados: 

À Coordenação da COMAP/IPUF 

Projeto de Intervenção Artística em Mobiliário Urbano (Banco) 

3.2 O memorial descritivo da obra e a respectiva proposta de intervenção artística não 

poderão conter nenhuma informação alusiva ao(s) autor(es) da proposta, sob pena de 

desclassificação. 

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

termos do item 1 (Objeto) e 2 (Condições de Participação); 

3.4 Cada proponente poderá apresentar apenas 01 (uma) proposta para 01 (um) banco, 

sendo facultado constituir equipe ou não, integrada por mais membros; 

3.5 A elaboração do projeto artístico e a respectiva execução no banco indicado pelo 

IPUF serão de inteira responsabilidade do proponente vencedor, que deverá atender os 

prazos determinados no item 5.5. 
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3.6 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. 

 

4. Do Processo de Seleção 

4.1 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; 

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

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

4.3 A análise e julgamento das propostas terão como critérios balizadores 

especificamente os itens 1.3, 1.4 e 2.2, além de aspectos artísticos subjetivos 

devidamente justificados pela COMAP; 

4.4 A análise da COMAP, resultará na identificação das 6 melhores propostas para os 

6 bancos a serem instalados conforme previsto no projeto de qualificação urbanístico-

ambiental da Rua Tenente Silveira. 

4.5 A título de premiação, os 6 proponentes vencedores receberão o valor de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais) cada, provenientes de recursos da política 

municipal de Arte Pública. 

4.6 Pelo menos 1/7 deste valor, equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) será 

destinado a materiais executivos para a intervenção artística, e será pago no ato da 

entrega dos bancos aos proponentes, com data definida no item 5.5. O valor restante 

será pago na entrega da peça artística pronta para instalação, mediante vistoria da 

COMAP e antecedendo a sua instalação. 

 

5. Das Disposições Finais 

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

Prefeitura Municipal de Florianópolis, passando a constituir acervo municipal de Arte 

Pública. 

5.2 Em casos excepcionais, que configurem algum conflito urbano, inadequabilidade 

aos objetivos do projeto de qualificação urbanístico-ambiental ou outro, fica facultado à 

COMAP/IPUF propor as alterações necessárias à minimização ou eliminação da 

situação indesejável; 

5.3 A critério da COMAP/IPUF, a intervenção artística nos bancos poderá ser retirada 

ou substituída mediante novo processo seletivo a ser programado num prazo não 

inferior a 2 anos; 
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5.4 Os proponentes vencedores deverão firmar um Termo de Compromisso com a 

COMAP/IPUF, objetivando assegurar o comprometimento e responsabilidade do artista 

com a qualidade na aplicação de materiais e na técnica artística, bem como com a 

segurança no uso público dos bancos.  

5.5 Constitui-se como cronograma referencial da presente seleção as seguintes datas: 

- Divulgação do processo de seleção no site: a partir de 22 de maio 

- Entrega das propostas: até 18:00 horas do dia 14 de junho 

- Julgamento das propostas: 20 e 21 de junho 

- Divulgação dos resultados e das 6 propostas vencedoras: 23 de junho 

- Assinatura do Termo de Compromisso: 26 de junho 

- Entrega dos bancos aos proponentes vencedores: entre 27 a 30 de junho 

- Prazo para execução da intervenção artística nos bancos: 30 de junho a 21 de julho 

- Instalação dos bancos: a partir de 24 de julho. 

 

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

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

5.7 Os casos omissos serão resolvidos pela COMAP/IPUF. 

      

 

 

 

Maria de Lourdes Pires / Lú Pires                                       Arq. Jeanine Mara Tavares 

  Gerente de Arte Pública do IPUF                                         Suplente da COMAP/IPUF 

 

 

 

   Ildo Raimundo da Rosa 

   Superintendente do IPUF 

 

 

 

Florianópolis, maio de 2017 

mailto:comapipuf@live.com


 

                                                 
 

 
IPUF – Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis 

 
 
 

 

ANEXO 01 
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Banco de concreto 

 

Vista Frontal 

Medidas em centímetros 

Todas as faces podem receber intervenção artística. A fixação do banco será 

feita através de uma sapata incorporada ao mesmo, que deverá ser chumbada 

abaixo do final nível do piso. 

 

 

 

Vista Posterior 

Medidas em centímetros 
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Vista Lateral                                               Vista em perspectiva 

Medidas em centímetros 
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Imagens para auxiliar a proposição de intervenção artística 

Vista Frontal 
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Vista Posterior   
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Vistas Laterais 
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Vistas Laterais 

  



Edifício Santa Catarina

Edifício Ivan Pedro Staudohar

Esquina com Rua Deodoro

Árvore a ser plantada

Vegetação existente
Bancos propostos

0
,
2
0

1,001,301,00

0
,
2
0

0
,
8
0

0,30

5,20

Início do canteiro junto ao piso tátil

3,30

1,001,301,00

1,60 5,76 1,60

8,963,30 3,30

1,79 1,51

Edifício Parthenon IIEdifício Santa Catarina

Árvore a ser plantada

1,001,301,00
1,001,301,00

3,30 3,30
3,30

1,60 1,23 5,40 2,02

1,58 1,72

0,68 6,00 0,82 0,43

3,30 3,308,65 7,50

Bancos propostos

Canteiros propostos

Lantana camara

Edifício Parthenon IEdifício Parthenon IIEdifício Santa Catarina

Edifício Ivan Pedro Staudohar

Rua Tenente Silveira

Esquina com Rua Deodoro

Esquina com Rua Trajano

Árvore a ser plantada

Vegetação existente

Bancos propostos

3,30 3,30 3,303,303,303,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

Bancos propostos Bancos propostos

Canteiros propostos

Lantana camara

Detalhe 1 Detalhe 2

Detalhe 3

Legenda:

Bancos com arte pública - 130 x 40cm

Árvores existentes

Árvore a ser plantada -

sob orientação da FLORAM

Canteiros de flores

Sugestão: Lantana Camara

Calçada existente

Detalhe 2 - Escala 1/100

Estudo Preliminar

Qualificação urbanístico-ambiental da Rua Tenente Silveira PREFEITURA DE

FLORIANÓPOLIS

IPUF
   INSTITUTO    DE
  PLANEJAMENTO
 URBANO        DE

FLORIANÓPOLIS

Implantação Geral - Escala 1/250

Detalhe 1 - Escala 1/100

O projeto, realizado no trecho entre as ruas Trajano e Deodoro,

consiste na implantação de seis bancos com arte pública e

abertura de nove canteiros para plantio de flores, sugestão:

Lantana camara e de uma árvore a ser definida pela FLORAM.

Sugestão de flor: Lantana camara

Prancha

1 de 2

Medidas

em metros



Legenda:

Bancos com arte pública - 130 x 40cm

Árvores existentes

Árvore a ser plantada -

sob orientação da FLORAM

Canteiros de flores

Sugestão: Lantana Camara

Calçada existente

Edifício Parthenon I

Esquina com Rua Trajano

1,001,301,00 1,001,301,00

3,30
3,30

6,00 0,82 0,43 6,40 0,43

1,67 1,63

0,37 5,13 0,35 4,52

3,30 3,30
7,50

7,26 5,85

Bancos propostos

Detalhe 3 - Escala 1/100

Sugestão de flor: Lantana camara

Estudo Preliminar

Qualificação urbanístico-ambiental da Rua Tenente Silveira PREFEITURA DE

FLORIANÓPOLIS

IPUF
   INSTITUTO    DE
  PLANEJAMENTO
 URBANO        DE

FLORIANÓPOLIS

O projeto, realizado no trecho entre as ruas Trajano e Deodoro,

consiste na implantação de seis bancos com arte pública e

abertura de nove canteiros para plantio de flores, sugestão:

Lantana camara e de uma árvore a ser definida pela FLORAM.

Prancha

2 de 2

Medidas

em metros

Fotografias do local de intervenção


