
 

 

Espaço Luz Iluminação Decorativa 

Rua Coronel Mussnich 145, Bairro Centro, Estrela -RS 

Fone 51-3712-2960 Watts: 98013-1258 

 

 

 

Locação Decoração Natalina Fazenda Vilanova 2022 

 

Instalação de Trenó Natalino com duas Renas Iluminadas. O Trenó será na 

cor vermelho com dourado e medirá aproximadamente 2 metros. O Trenó 

será iluminado por refletores de Led de alta potência. 

Instalação de três (3) unidades de Pinheiros Coloridos, iluminados com 

cordão luminoso de LED. Cada Pinheiro mede aproximadamente 1,5 metros 

de altura. 

Cordão luminoso de led instalados em cima do telhado da casinha. 

  

 

 

 



 

Instalação de duas (2) unidades de Enfeites Natalinos em formato de Estrelas 

em 3D medindo respectivamente 1 metro e 1,30 metro. As Estrelas serão 

iluminadas por cordão luminoso de LED. 

Instalação de uma (1) unidade de Enfeite Natalino em formato de Bola em 

3D medindo 1 metro. A bola será iluminada por cordão luminoso de LED. 

Instalação de cordão de Led nos caules das árvores existente no cenário das 

Estrelas e Bola Natalina. 

 

 

 

 

 

 

 



Decoração Natalina da ponte do lago. A Decoração consiste em instalação 

nas laterais da ponte do Parque de 10 (dez) unidades de Guirlandas decoradas 

com ramas verdes e enfeites natalinos. A iluminação das guirlandas será feita 

por cordão luminoso de LED.  

 

 

Instalação na entrada do Parque de sete (7) unidades de Pinheiros Coloridos, 

feitos em estrutura metálica e iluminados com cordão luminoso de LED. 

Cada pinheiro mede aproximadamente 1,5 metros de altura. 

 

 

 

 



Contorno com cordão de LED no caule de quarenta (40) árvores existentes 

na entrada do Parque.  

Contorno com mangueira de LED na palavra Fazenda Vilanova. 

 

 

 

O acionamento da iluminação dos Enfeites Natalinos será feito com uso de 

relé foto timer, auxílio de chave contactora e dispositivo de proteção (DPS) 

e com tempo programado conforme combinado entre as partes. 

Dentro da proposta estão inclusos RT Engenheiro Elétrico, transporte, 

instalação, manutenção semanal e retirada da Decoração conforme acordado 

entre as partes.  

 

Valor total do Investimento – R$ - 29.295,00 

Estrela, 09 de novembro de 2022. 
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