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Esta aplicação tem por objetivo orientar a 

padronização de p lacas e adesivos de obras

financiadas pelo Governo do Estado por meio dos 

seus diversos órgãos e instituições públicas.

As placas deverão ser confeccionadas de acordo

com cores, medidas, proporções e demais

orientações contidas no presente Manual.

Deverão ser produzidas em chapas planas,

metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada 

impermeabilizada, em material resistente às

intempéries.

As informações deverão estar em material plástico

(poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. 

Quando isso não for possível, as informações 

deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua 

durabilidade e qualidade. As placas serão afixadas

pelo Agente Promotor em local visível, 

preferencialmente no acesso principal ao

empreendimento ou voltadas para a via que

favoreça sua melhor visualização. Recomendamos 

que as placas sejam mantidas em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade do 

padrão de cores, durante todo o período de 

execução da obra.

PAVIMENTAÇÃO DA CE-000
TRECHO: ENTRONCAMENTO DA 

CE-000 (FORTALEZA) - 
ENTRONCAMENTO 

DA CE-000 (FORTALEZA) 
Contrato: Nº 000/2023
Valor: R$00.000.000,00
Prazo: 000 Dias Corridos
Extensão: 00 km
Construtora: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Orgão Executor: SOP - Superintendência de Obras Públicas do Ceará
Informações Técnicas: Terraplenagem, pavimentação, revestimento asfáltico, obras de drenagem, 
sinalização e proteção ambiental.  
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Esta aplicação tem por objetivo orientar a 

padronização de p lacas e adesivos de obras

financiadas pelo Governo do Estado por meio dos 

seus diversos órgãos e instituições públicas.

As placas deverão ser confeccionadas de acordo

com cores, medidas, proporções e demais

orientações contidas no presente Manual.

Deverão ser produzidas em chapas planas,

metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada 

impermeabilizada, em material resistente às

intempéries.

As informações deverão estar em material plástico

(poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. 

Quando isso não for possível, as informações 

deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua 

durabilidade e qualidade. As placas serão afixadas

pelo Agente Promotor em local visível, 

preferencialmente no acesso principal ao

empreendimento ou voltadas para a via que

favoreça sua melhor visualização. Recomendamos 

que as placas sejam mantidas em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade do 

padrão de cores, durante todo o período de 

execução da obra.

PAVIMENTAÇÃO DA CE-000
TRECHO: ENTRONCAMENTO DA 

CE-000 (FORTALEZA) - 
ENTRONCAMENTO 

DA CE-000 (FORTALEZA) 
Contrato: Nº 000/2023
Valor: R$00.000.000,00
Prazo: 000 Dias Corridos
Extensão: 00 km
Construtora: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Orgão Executor: SOP - Superintendência de Obras Públicas do Ceará
Informações Técnicas: Terraplenagem, pavimentação, revestimento asfáltico, 
obras de drenagem, sinalização e proteção ambiental.  
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Esta aplicação tem por objetivo orientar a 

padronização de p lacas e adesivos de obras

financiadas pelo Governo do Estado por meio dos 

seus diversos órgãos e instituições públicas.

As placas deverão ser confeccionadas ‚ e acordo

com cores, medidas, proporções e demais

orientações contidas no presente Manual.

Deverão ser produzidas em chapas planas,

metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada 

impermeabilizada, em material resistente às

intempéries.

As informações deverão estar em material plástico

(poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. 

Quando isso não for possível, as informações 

deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua 

durabilidade e qualidade. As placas serão afixadas

pelo Agente Promotor em local visível, 

preferencialmente no acesso principal ao

empreendimento ou voltadas para a via que

favoreça sua melhor visualização. Recomendamos 

que as placas sejam mantidas em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade do 

padrão de cores, durante todo o período de 

execução da obra.

XXXXXXXX XXXXX
XXXXXX XXXX XX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXX

Contrato: Nº 000/2021
Valor: R$ 0.000.000,00
Prazo: 000 Dias Corridos
Área: 000 m²
Construtora: XXXXXXXXXXXXX
Orgão Executor: SOP - Superintendência de Obras Públicas do Ceará
Informações Técnicas:  Xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, 
xxxxxxxx, xxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx e xxxxxxxxxx.
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Esta aplicação tem por objetivo orientar a 

padronização de p lacas e adesivos de obras

financiadas pelo Governo do Estado por meio dos 

seus diversos órgãos e instituições públicas.

As placas deverão ser confeccionadas de acordo

com cores, medidas, proporções e demais

orientações contidas no presente Manual.

Deverão ser produzidas em chapas planas,

metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada 

impermeabilizada, em material resistente às

intempéries.

As informações deverão estar em material plástico

(poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. 

Quando isso não for possível, as informações 

deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

Dá-se preferência ao material plástico pela sua 

durabilidade e qualidade. As placas serão afixadas

pelo Agente Promotor em local visível, 

preferencialmente no acesso principal ao

empreendimento ou voltadas para a via que

favoreça sua melhor visualização. Recomendamos 

que as placas sejam mantidas em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade do 

padrão de cores, durante todo o período de 

execução da obra.

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 

VICINAL 

TRECHO: CORREGO DO FACÓ -

LAGOA DE SÃO JOÃO

Logomarca
da

Prefeitura 

Convênio: Nº 000/2023

Valor: R$00.000.000,00

Prazo: 000 Dias Corridos

Extensão: 00 km

Construtora: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Orgão Executor: Nome da Prefeitura

Informações Técnicas: Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx,

Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxxxxxx. 


