
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER            

CNPJ:

C.E.P.:

83.102.608/0001-54

88450-000 - Alfredo Wagner - SC

 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  48 32761211

 ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

CONVITE

Nr.:  3/2017 - CV

31/2017

31/2017

20/11/2017

20/11/2017

Folha:  1/2

Item

1 1,000

Quantidade

PÇ

Unid

Anjo ( 1,90X1,20X0,90)-Escultura em 

Especificação

________

Marca

2.300,0000

Preço Unit. Máximo

2.300,0000

Total Preço Máximo

forma de anjo com asas abertas soprando 

uma corneta dourada, sobre uma base azul 

representando nuvens, e adornado de 

vestes e lenços azuis entrelaçados em 

suas pernas, produzido em fibra de vidro 

e revestido por pintura em esmalte 

sintético semi-brilho. a pintura 

realista e delicada, assim como as 

feições do personagerm, dando 

naturalidade a peça. (04-09-0789)

2 2,000 UND Arco com estrela dupla (6.00m Altura X 5. ________ 2.300,0000 4.600,0000

00m Largura) luminosos em forma de 

cometa produzido em estrutura metalica 

galvanizada de ferros chatos 3/8x1/8, 

redondo 3/8, contornado com 50m de 

mangueira luminosa led 13mm e 30 

lampadas por metro e preenchido com tela 

de led em cordão blindado, com 100 

lampadas brancas, fio verde, com 3 fios 

de 2mm, lampada de 7mm. tomada macho e 

fêmea com retificados blindado de 9.00x 

2,5cm. Medindo 10 metros de comprimento 

com espaçamento de 0,10m as lâmpadas (04-

09-0800)

3 3,000 PÇ Bola de Natal Luminosa Branca (0,75x0, ________ 230,0000 690,0000

60x0,60m) Produzida em polietileno 

rigido parede 5mm com coloração 

extrudada a apliação de lâmpada 

eletrônica 15 Watts colorida de acordo 

com a cor da bola. (04-09-0797)

4 2,000 PÇ Bola de Natal Luminosa vermelha (0,75x0, ________ 230,0000 460,0000

60x0,60) produzida em polietileno rígido 

parede 5mm com coloração extruturada e 

aplicação de lâmpada eletrônica 15 Watts 

colorida de acordo com a cor da bola. 

(04-09-0798)

5 1,000 PÇ Jesus (0,60X0,55X0,80M)- Escultura em ________ 1.350,0000 1.350,0000

forma de menino Jesus, de braços abertos,

 deitado sobre uma manjedoura coberta de 

palha e um manto na cor azul claro e 

vestes azul claro, produzido em fibra de 

vidro e revestido por pintura em esmalte 

sintético semi-brilho. (04-09-0793)

6 1,000 PÇ José (1,30x0,65x1,10)- Escultura em ________ 1.500,0000 1.500,0000

forma de José ajoelhado sobre uma base 

em forma de pedra, com uma mão no peito 
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e outra segurando um cajado, utilizando 

vestes na cor vermelha com manto marron, 

produzido em fibra de vidro e revestido 

por pintura em esmalte sintético semi-

brilho. (04-09-0792)

7 1,000 PÇ Jumento (0,95x0,65x1,45) (04-09-0795) ________ 1.250,0000 1.250,0000

8 1,000 PÇ Maria (1,20X0,55X0,90) Escultura em ________ 1.500,0000 1.500,0000

forma de Maria com as mãos unidas orando,

 ajoelhada sobre uma base em forma de 

pedra, com manto azul e véu branco, 

produzida em fibra de vidro e revestida 

por pintura em esmalte sintético semi-

brilho. A pintura ralista e delicada, 

assim como as feições do personagem, 

dando naturalidade a peça. (04-09-0791)

9 1,000 PÇ Ovelha ( 0,90x0,501,30M) Escultura em ________ 1.200,0000 1.200,0000

forma de Ovelha produzida em fibra de 

vidro e recoberta por pintura automotiva 

pu e verniz fosco. (04-09-0799)

10 1,000 PÇ Papai Noel com presentes em pé (1,90x0, ________ 1.400,0000 1.400,0000

85x1,00m) Escultura em forma de papai 

noel em pé , com um saco de presentes 

verde a sua frente, contendo três caixas 

de presentes de uma bola, produzida em 

fibra de vidro e recoberta por pintura 

de esmalte sintetico (04-09-0796)

11 1,000 PÇ POLTRONA DO NOEL (1,65X1,20X0,65M) (04- ________ 1.800,0000 1.800,0000

09-0790)

12 1,000 PÇ Vaca (1,05x0,80x2,00)- Escultura em ________ 2.100,0000 2.100,0000

forma de Vaca deitada, produzida em 

fibra de vidro e revestida por pintura 

em esmalte sintético semi-brilho em 

diversos tons de marron (04-09-0794)

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 20.150,0000


