
ANEXO I 

ITEM QUANTI-
DADE 

UNI- 
DADE 

PRODUTO LOCAL DA 
INSTALAÇÃO 

1 15 UN Painéis decorativos com figuras natalinas ilustrativas com as seguintes especificações em cada 
unidade: painel retangular, estrutura metálica, de 0,80 x 2,60m. Os painéis com corda luminosa 
13mm/220v em torno das imagens.  

Postes da Av. Vicente 
Pigatto de fronte à Praça. 

2 15 UN Painéis com imagens representativas natalinas, iluminação com refletores de 500W. Tamanho total 
2,40 x 1,30m. 

Postes da Av. Vicente 
Pigatto de fronte à Praça. 

3 14 UN Figuras representativas em forma de “S”. Estrutura metálica, festões em torno da estrutura, micro 
lâmpadas natalinas, 01 figura em corda luminosa 13mm/220v no centro do conjunto. Festões 
ornamentados com bolinhas de natal coloridas. Tamanho total 0,70 x 1,40m. 

Praça 

4 19 UN Banners  com imagens ilustrativas natalinas, tamanho 1,50 x 0,75m.  Praça - fixados nos postes 
centrais da praça. 

5 08 UN Refletores HQI 400 w de iluminação especial colorido. Praça 
6 05 UN Figuras representativas na forma de cometa, em corda luminosa13mm/220v. Praça 
7 19 UN Papais-Noéis iluminados (25W), tamanho 0,30 x 0,80m. Praça 
8 01 UN Pinheiro em corda luminosa 13mm/220v (150m de corda luminosa, aproximadamente).  Fixado em no  poste da 

luminária central da praça. 
9 05 UN Árvores (coqueiros) ornamentadas com corda luminosa 13mm/220v. Praça 
10 15 UN Painéis de iluminação decorativa, suspensos por cabos de aço, estrutura metálica, medindo 0,85 x 

2,60m, com figuras ilustrativas em corda luminosa13mm/220v.  ** 
Na rua lateral da praça e na 
rua de fronte à Igreja. 

11 01 UN Painel de lona com  imagem natalina, medindo 8,0 x 4,0m. Em frente à Igreja 
12 02 UN Refletores HQI 400W iluminação especial colorida. Em frente à Igreja 

 

**  A estrutura metálica e os cabos de aço para suspensão dos painéis serão fornecidos pela prefeitura. 

Obs. : Os produtos descritos atendem o projeto elaborado pela Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, conforme imagens em imagens em anexo. 

 

Faxinal do Soturno, 08 de novembro de 2011. 

 



 



 



 



 



 


