
1 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2023 

2- DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

Programa “EU AMO ESTA PRAÇA” 

PREÂMBULO: 

O MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos comunica que está procedendo o Chamamento Público para recebimento de PROPOSTAS 

DE INTERESSADOS EM FIRMAR TERMO DE COOPERAÇÃO DO PROJETO “EU 

AMO ESTA PRAÇA”, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 2.658/2022, de 28 de setembro 
de 2022. As informações poderão ser obtidas na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 

situada na Av. Luís Gonzaga de Miranda, S/N, Jardim dos Ipês Barbalha - CE. 

1- DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente edital o chamamento de toda e qualquer pessoa jurídica, 
associações, órgãos e/ou instituições da iniciativa privada, domiciliadas no Município de Barbalha, 
para “ADOÇÃO DE LOGRADOUROS”, na forma da Lei nº 2.658/2022, com o objetivo de 
promover o cuidado destas áreas públicas em parceria com o poder público municipal. 

 
 

 
2.1. A adoção de praças públicas e canteiros centrais do município de Barbalha. O programa consiste 

na revitalização e manutenção dos referidos espaços por parte de entidade jurídica, que contribuirá 
para o bem estar da cidade de forma construtiva e participativa. 

 
2.2. A reforma, urbanização, manutenção e conservação, por pessoa jurídica, das áreas autorizadas 

através deste edital, far-se-á mediante Termo de Cooperação entre as partes pelo período mínimo de 
12 (doze) meses até o máximo de 60 (sessenta) meses, para as atividades referidas, incluindo a 

publicidade no local. 

 

2.3. A instalação da placa de publicidade do adotante deverá observar os critérios previstos no artigo 12 

da Lei Municipal nº 2.658/2022. 
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2.4. As despesas decorrentes da manutenção do objeto da Parceria ficarão a cargo do Parceiro. 
 
 

3– CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

 
3.1 – Poderão participar do presente Chamamento Público os interessados que atendam às 

condições fixadas neste Edital, os quais deverão cumprir todas as exigências da legislação urbano- 
ambiental de proteção da paisagem urbana, contidas na Lei nº 2.658/2022. 

 
3.2 – Os interessados deverão apresentar a documentação exigida na Secretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos. 

 
3.3 – Todos os interessados no programa deverão apresentar carta de intenção indicando a praça que 
pretendem adotar. 

 

3.4 – Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 

 
3.4.1 – Em se tratando de pessoa jurídica: 

 

a) Cópia do registro comercial, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, 

ato constitutivo e alteraçõessubsequentes ou Decreto de autorização para funcionamento, conforme 
o caso; 
b) Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal; 
d) Prova da regularidade relativa ao FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do Trabalho ou 

comprovação de regularidade perantea Justiça do Trabalho através da Certidão Positiva com efeitos 

de Negativa. A certidão deverá ser emitida em caráter Nacional; 
f) Carta de intenção, conforme ANEXO ...; 

 

 
4 – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 

 
4.1 Será julgado inabilitado o proponente que deixar de atender às exigências de habilitação contidas 
no item 3 deste Edital, ou cujos documentos estejam com prazos de validade expirados. 
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5 – DA PARCERIA E VIGÊNCIA: 

6 – DAS PENALIDADES: 

7 – DO PRAZO PARA INÍCIO DOS TRABALHOS: 

8 – DA RESCISÃO DO TERMO DE PARCERIA: 

9 – DA DISPOSIÇÃO ESPÉCÍFICA : 

 

 

 

4.2 – Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo, a 

idoneidade e a legitimidade dodocumento ou não impeça seu entendimento. 
 

 

 
5.1 – Os credenciados habilitados no chamamento deverão firmar termo de parceria, conforme 
anexo I ao presente, no prazo de 02 (dois) dias após convocação. 

 

5.2 - O presente Termo de Parceria terá sua vigência a contar da data de sua assinatura pelo prazo 

de 12 meses podendo ser renovado ate o período de 60 meses caso interesse do Município. 
 
 

 
6.1 – O descumprimento do dever pactuado no termo de parceria ensejará a revogação da avença e 
retirada da placa com a publicidade da empresa parceira e sanções previstas na Lei nº 2.658/2022. 

 

 
7.1 – O prazo máximo para início dos trabalhos de manutenção das praças será de 15 (quinze) dias, 
contados da assinatura do Termo de parceria. 

 

 
8.1 – Constatadas quaisquer irregularidades promovidas pelo parceiro quanto ao objeto da parceria, o 

Poder Público, através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos fixará prazo para a 
respectiva correção. 

 

8.2 – Não sanada a irregularidade, poderá o Poder Público rescindir o Termo de Parceria e o parceiro 
perderá o direito de explorar a publicidade em todas as áreas que compõem a praça adotada. 

 

8.3 – Após a rescisão, todas as benfeitorias executadas reverterão ao Município de Barbalha/CE. 

 

 

9.1 – O parceiro é responsável pela implantação e/ou manutenção da área pela qual se obrigou, 
objeto do termo de parceria, e por quaisquer prejuízos causados a terceiros em razão dessa atividade. 

Responsabilizar-se-á, também, por danos decorrentes da exposição de publicidade em contrariedade 
com o ordenamento jurídico 
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10.1 – Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

 

Anexo I – Minuta do Termo de Parceria; 
Anexo II – Carta de intenção; 

Anexo III – Proposta de Adoção de Praça; 
Anexo IV – Carta ao Adotante; 

Anexo V - Relação das Praças disponíveis: 

Anexo VI - Projetos Arquitetônicos e Paisagístico; 
 

10.2 - A critério da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, este Chamamento Publico poderá: 

 

10.2.1 - Ser anulado se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado; ou 

 

10.2.2 - Ser revogado, a juízo da Prefeitura Municipal de Barbalha, se for considerado inoportuno ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 

 

10.3 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Chamamento: 

 

10.3.1 - A anulação do procedimento por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93; 

 

 

 

 

Barbalha/CE, 13 de Março de 2023. 

 

 

 

 

José Alex Saraiva de Sá Barreto 

Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Portaria: 03.01.007/2022 

10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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ANEXO I 

 

MINUTA DO TERMO DE PARCERIA 

 
Chamamento Público nº 001/2023 

 

 

 

TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE E 

  PARA EXECUÇÃO 

E MANUTENÇÃO DE MELHORIAS URBANAS, 

AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICAS, BEM COMO À 

CONSERVAÇÃO DE ÁREAS MUNICIPAIS PROGRAMA 

“EU AMO ESTA PRAÇA”, NOS TERMOS DA LEI 

MUNICIPAL MUNICIPAL Nº 2.658/2022. 

 

O MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, com sede na na Av. Luís Gonzaga de Miranda, S/N, Jardim 

dos Ipês Barbalha - CE, inscrito no CNPJ sob o nº 06.740.278/0001-81, doravante denominado 
MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos o Sr. 

José Alex Saraiva de Sá Barreto, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Sítio Santo Antônio, 
Distrito do Caldas, cidade de Barbalha/CE, portador do CPF/ n˚ 006.970.543-73 e RG: 

2002029149760 e (o)a (parceiro/parceira)        
(qualificação completa), doravante denominado PARCEIRO (A), resolvem, nos termos da Lei 

Municipal Nº. 2.658/2022 realizar Chamamento Público nº. 001/2023, instaurado pela Secretaria de 
Meio Ambiente e recursos Hídricos para celebrar o presente Termo de Parceria, de acordo com as 

condições constantes nas cláusulas seguintes: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

 

O presente Termo de Parceria tem por objeto Adoção de praças públicas e canteiros centrais do 

município de Barbalha/CE, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.658/2022, de 28 de setembro 
de 2022, que passa a integrar o presente instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO: 

 
O Parceiro, além de outras obrigações legais e pertinentes ao presente Termo de Parceria, compromete- 
se a: 

a) Executar sob sua total responsabilidade a manutenção da praça mencionada na cláusula primeira; 

b) Submeter, obrigatoriamente, a prévio exame e aprovação da Secretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos toda e qualquer modificação das estruturas relativas às áreas ajardinadas ou aos 
equipamentos destas, respeitados, nestes casos, os projetos existentes para praça; 
c) Zela pela conservação dos recursos naturais existentes na área; 
d) Submeter à prévia aprovação da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos a 
programação e realização de qualquer tipo de evento a ser realizado no local; 
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e) Comunicar à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, por escrito, qualquer eventual 
perturbação na área sob os cuidados do Parceiro, que demandarem providências do órgão para 

restabelecimento da normalidade; 
f) Iniciar os trabalhos de manutenção em até 15 dias após a assinatura do Termo de Parceria, sob 

pena de rescisão do termo. 

 

§1º - Quanto às obrigações previstas na alínea “b” supra, inexistindo projetos relativos às 

modificações consideradas necessárias para o aprimoramento da área, o Parceiro poderá elaborá-los 
e desenvolvê-los, submetendo-os à aprovação dos setores pertinentes da Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos. 
 

§2º - As benfeitorias resultantes da implantação ou modificações nas estruturas existentes serão 

automaticamente incorporadas ao patrimônio do Município, sem direito a indenização ou retenção 
por parte do Parceiro. 

 

§3º - Ao seu critério, o Parceiro poderá contratar empresas especializadas para a conservação da área 

objeto deste instrumento, arcando integralmente com a despesa, sem qualquer ônus ou 
responsabilidade para o Município. 

 

§4º - Tudo o que competir ao Parceiro, por força de sua atribuição, envolvendo pessoal ou material, 

será exclusivamente por ele suportado, sem qualquer ônus ou participação do Município, aqui 
incluídas eventuais reclamações trabalhistas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 
O Município, através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, comprometem-se, alémdas 
obrigações legais e pertinentes ao presente termo de parceria, a: 

 
a) Fornecer todas as informações sobre a praça objeto da parceria, necessárias à sua conservação; 
b) Tomar as medidas necessárias ao restabelecimento da ordem, na ocorrência de perturbações na área 

adotada; 
c) Comunicar com antecedência ao Parceiro a programação e realização de eventos de interesse 
público na área, que não infrinjam as normas vigentes e sejam adequados à área; 
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CLÁUSULA QUARTA – PLACAS INDICATIVAS: 

 

Será permitida a fixação de placas institucionais a serem instaladas obrigatoriamente pelo adotante, à suas 
expensas e em locais previamente estabelecidos no Termo de Cooperação/Adoção. O layout definido tem 
por objetivo não comprometer os aspectos visuais da cidade, além de definir uma identidade visual 
institucional para todas as áreas verdes públicas que vierem a ser adotadas. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DIVULGAÇÃO DA PARCERIA: 

 

O Parceiro fica autorizado a divulgar na imprensa, ou em qualquer outro meio de comunicação que lhe 

convier, a celebração do presente instrumento, desde que mencionado o processo administrativo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO: 

 

Ao Município, através da Secretaria de Meio Ambiente e recursos Hídricos é reservado o direito deexercer 
permanente fiscalização sobre todas as questões referentes a este Termo de Parceria. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O Parceiro deverá atender prontamente a solicitação do Município, através da 
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, quanto à necessidade de quaisquer intervenções 

necessárias para a execução dos serviços, objeto deste Termo de Parceria. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DESCUMPRIMENTO: 

 

Caso seja constatado descumprimento total ou parcial, ou ainda, o cumprimento irregular de quaisquer das 
cláusulas da presente parceria por parte do Parceiro, especialmente quanto às obrigações por ela assumidas, 
o Município, através dos departamentos fiscalizadores, notificará o Parceiro para, no prazo máximo 05 
(cinco) dias úteis, sanar as irregularidades. 

 

§ 1º - O prazo para o saneamento das irregularidades será estabelecido pela Secretaria de Meio Ambiente e 
recursos Hídricos, de acordo com a complexidade da intervenção necessária, observando-se o prazo 

máximo estabelecido na cláusula sétima. 

§ 2º - Caso o Parceiro não regularize as irregularidades apontadas no prazo concedido, o MUNICÍPIO 

poderá rescindir o Termode Parceria. 

 

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA, RESCISÃO E DENÚNCIA: 

 

O presente Termo de Parceria terá sua vigência a contar da data de sua assinatura pelo prazo de 12 meses 
podendo ser renovado até o período de 60 meses caso interesse do Município. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO: 

 

As partes elegem o foro Comarca de Barbalha/CE, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado 

que sejapara dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas do presente Termo de Parceria. 

 

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma. 
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Barbalha/CE, de de 2023. 
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ANEXO II 
 

 

CARTA DE INTENÇÃO 
 

 

(Qualificação da empresa) 
 

 

Barbalha/CE, de de 2023. 

 
 

A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

de Barbalha/CE 

 

Senhor Secretário, 

 
 

(Nome da Empresa ou Pessoa Interessada e qualificação do representante – em se tratando de pessoa 

jurídica), solicitamos a esta Secretaria o pedido para formalização de Termo de Parceria para adoção da 

  (nome da praça). 

Ressaltamos que ao adotarmos essa praça contribuiremos efetivamente para a melhoria da paisagem 

urbana da cidade. 

Declaramos, na oportunidade, que é do nosso conhecimento o teor do Edital e Anexos do Chamamento 

Público nº. 001/2023, instaurado pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bemcomo Lei Municipal 

nº. 2.658/2022, que estabelece normas e procedimentos para parcerias entre o Poder Púbico Municipal e a 

sociedade, no que diz respeito à adoção de praças públicas. 

 
Por estarmos de pleno acordo em cumprir as obrigações a serem assumidas, firmamos a presente carta de 

intenção. 

 
 

Atenciosamente, 

 
 

(Assinatura do interessado) 
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ANEXO III 

 

P R O P O S T A D E A D O Ç Ã O D E P R A Ç A 

 

EMPRESA SOLICITANTE:    

 

ENDEREÇO:   

 

CNPJ:   

 

REPRESENTANTE:   

 

CPF: RG:   

 

RAMO(S) DE ATIVIDADE:    

 

PRAÇA A SER ADOTADA:    

 

ENDEREÇO DA PRAÇA:    
 

POR QUE DESEJA ADOTÁ-LA? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

QUAL ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL PRETENDE INVESTIR NA MANUTENÇÃO DA 

PRAÇA? 

 
 

PERÍODO SOLICITADO PARA VIGÊNCIA DO TERMO:    
 

 

Barbalha, de de . 
 

 

 
 

(Nome e assinatura) 
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ANEXO IV 
 

 

PROGRAMA “EU AMO ESTA PRAÇA” 

 

Carta ao Adotante 

 

 
Caro (a) Adotante; 

 

 

 
A Prefeitura Municipal de Barbalha-Ceará tem extrema estima por esse gesto tão nobre de 

adoção de uma área verde. Essa parceria não só deixa nossa cidade mais limpa, bonita e atrativa às 

pessoas que moram e a visitam, mas também nos aproximam. Sua empresa, associação ou mesmo 

pessoa física é muito bem vinda nesse programa. 

 

Um dos pontos importantes é o esclarecimento dos padrões para manutenção. Por permitir que 

placas identificadoras do adotante sejam fixadas nesses locais, devemos ter em mente que a 

manutenção adequada é primordial para o bom funcionamento do programa. Outro ponto é a 

adequação das placas para melhor comunicação. 

Seguem assim, as recomendações para manutenção de sua área adotada a ser encaminhada ao 

seu paisagista ou empresa de conservação e o padrão das placas, que poderão ser adesivadas com 

material compatível a áreas externas. 

 

 
 

Agradecemos a participação! 

 

 

 
 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Barbalha-CE 
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EExxiiggêênncciiaass,, rreeccoommeennddaaççõõeess ppaarraa mmaannuutteennççããoo ddee áárreeaass vveerrddeess 

PPrrooggrraammaa  ‘‘’’EEUU  AAMMOO  EESSTTAA  PPRRAAÇÇAA”.. 
  

 

Colocação das placas distância e tamanhos padronizados exigidos: 

 
 

1. Colocação de placas em praças públicas: 

a. Colocação de placas em praças públicas com até 1500 m²: Autorização para colocação 

apenas de 1 (uma) placa de 1,5 X 0.90 m. 

 

b. Colocação de placas em praças públicas com até 5000 m²: Autorização para colocação 

apenas de 2 (duas) placas de 1,5 X 0.90 m. 

 

c. Acima de 5000 m² : Autorização para colocação de placas de 1,5 X 0.90 m, sob avaliação da 

comissão designada. Respeitando sempre a distância de 2000 m² uma daoutra. 

 

2. Colocação de placas em canteiros laterais e centrais públicos: 

a. É necessário o estudo do local onde será instalada buscando a não obstruir a visão dos 

motoristas ao trânsito local evitando possíveis acidentes, também o mesmotratamento deve 

ser realizado em ciclovias e calçadas com passagem de pedestres. 

b. Colocação de placas em canteiros laterais e centrais autorização para a cada 350 m 

01 (uma) placa de 0,70 X 0,57 m, limitadas no máximo em 02 (duas) placas por setor 

adotado. 

c. Tamanhos abaixo de 350 m como pequenos canteiros e rotatórias de pequeno porte, 

autorização para colocação de 01 (uma) placa de 0.70 X 0.57 m. 

 

d. Rotatórias maiores que 1500 m² autorização para colocação de 01 (uma) placa de 1,5 X 

0.90 m. 



 

 

 

 

3 Modelos e recomendações das placas a serem utilizadas: 

 
 

Modelo 0,70 X 0,57 m Modelo 1,5 X 0,90 m 

 
 

 

a. Identificação das placas: 

As placas de identificação da área a ser adotada serão em chapa galvanizada de 2,0 mm, tratada 

com fundo antioxidante. 

 

b. Estrutura de Fixação: 

A estrutura da fixação da placa será em tubo de ferro galvanizado de diâmetro de 2” pintado 

com tinta esmalte sintético na cor verde colonial. 

A estrutura será chumbada a cinquenta centímetros abaixo do solo e concretada, conforme 

projeto. 

 
c. Medidas: 

As medidas das placas de identificação e para a fixação com relação à distância do solo de 

ambas, conforme projeto. 

4. Cuidados: 

A limpeza de todo e qualquer lixo sobre canteiros e áreas de circulação, mantendo sua 
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5. Pintura: 

As pinturas de guias, utilizar látex branco ou terracota, conforme diretriz da comissão 

designada, a cada 120 dias. 

OBS: Antes da pintura, retirar material antigo através de raspagem. 

 
 

Manutenção e Reparos (quando necessário): 

Os reparos em guias, sarjetas, calçada e equipamentos, sempre que necessário (utilizar material de 

igual qualidade e especificação existente), com a devida aprovação e supervisão da Secretaria de 

Manutenção da Cidade. 

 

Manutenção de Áreas Verdes – Descrição dos Serviços: 
 

1. Replantio de mudas e plantas ornamentais: 

Folhagens, arbustos, flores, conforme memorial descritivo e projeto original da área em questão ou 

a proposição de nova implantação, que deverá ter a anuência da equipe técnica da Secretaria de 

Manutenção da Cidade 

 

2. Recomposição da grama sempre que necessária, da mesma variedade utilizada na área. Qualquer 

mudança em que se tenha interesse de efetuar a Secretaria de Manutenção da Cidade deve ser 

informada por ofício. 
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3. Poda periódica da área gramada sempre que esta atingir altura de 05 cm, respeitando as 

exigências sendo de responsabilidade do adotante toda a operação e equipamentos de segurança, 

como as telas de proteção com a finalidade de proteger do lançamento demateriais que estejam nas 

áreas onde se executam o serviço, em quantidade suficiente que garanta 100% de segurança a 

população veículos etc. Na execução dos trabalhos deverá ter plena proteção contra o risco de 

acidentes de trabalho com os empregados do adotante e terceiros. Para isso o adotante deverá 

cumprir fielmente as Leis e normas de segurança do trabalho, bem como obedecer todas as normas 

próprias e específicas para a segurança de cada serviço e destinação adequada dos resíduos. 

 

4. Poda periódica de arbustos e forrações, quando necessário. 

 

5. Tratamento periódico da vegetação e canteiros: 

Adubações orgânicas – a cada 90 dias, utilizar 15 l de composto orgânico a cada m2. 

Adubações químicas – a cada 60 dias, utilizar NPK 10-10-10 a lanço, 50 g/m2.
 

Controle de pragas e doenças – Consultar sempre a equipe técnica da Secretaria deManutenção da 

Cidade. 

 

6. Canteiros e gramados: 

Retirada de ervas invasoras, folhas, restos provenientes de podas, sempre que necessário. Os 

resíduos resultantes da limpeza deverão ser acondicionados em sacos plásticos de 100 litros para 

posterior retirada da área. 

 

Periodicidade: Despraguejamento – a cada 30 dias Rastelamento – 

02 vezes por semana 
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7. Escarificação e retirada de folhas mortas nos canteiros ornamentais: 

Revolvimento do solo do canteiro e retirada de folhas e flores mortas a cada semanalmente. 

 

8. Irrigação: 

A responsabilidade ficará a cargo do adotante, sempre que havendo a necessidade doserviço. 

 
9. Poda de espécies vegetais de porte arbóreo: 

A cargo da Secretaria de Manutenção da Cidade – Solicitar quando necessário via ofício. 

 
O(a) adotante poderá propor um projeto inovador para todos os locais escolhidos. Ficará a cargo 

do adotante a conservação e manutenção do proposto, a Secretaria de Manutençãoda Cidade assumirá 

a responsabilidade de instalação de entrada de energia para a alimentação do proposto e o custo mensal 

do consumo. 
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ANEXO V 
 

 

Relação das Praças disponíveis: 

 

1. Praça Mauro Sampaio ( Praça Kennedy) 

2. Praça João Filgueira Teles (Praça Brasília); 

3. Praça Engenheiro Dória (Praça da Estação); 

4. Praça da Matriz; 

5. Praça Paulo de Muluca (Praça do Inaldão); 

6. Praça Praça das Malvinas ( Francisco Magalhães Barreto de Sà) 

7. Praça Manoel Veríssimo (Praça das Malvinas, ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida); 
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ANEXO VI 
 

 

Projetos Arquitetônicos e 

Paisagísticos: 
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