
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 071/2019 

PROCESSO N.º 092/2019 

PREGÃO PRESENCIAL DE RP Nº 053/2019 

O Município de Carbonita , inscrito no CNPJ sob o nº 21.154.174/0001-89, com sede na Praça 
Edgard Miranda, n° 202, Bairro Centro, Carbonita /MG, neste ato representado por seu Prefeito,  
Sr. Nivaldo Moraes Santana, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02,  
Decreto Municipal nº 483/2017, que regulamenta o SRP, e demais disposições legais aplicáveis, 
resolve registrar os preços apresentado pela empresa LUIZ FLAVIO TAVARES DE CAMPOS 
06516069697, inscrita no CNPJ sob o nº 11.863.100/0001-68, situada na Rua Mestre Roque, nº 
594, Bairro Centro, CEP 39.665-000, Carbonita - MG, a seguir denominada DETENTORA DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Luiz 
Flavio Tavares de Campos, portador da Carteira de Identidade nº MG 13713736, e inscrito no 
CPF sob o nº 065.160.696-97, no Processo Licitatório nº 092/2019, na modalidade Pregão 
Presencial nº 053/2019, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preços unitários, nos 
termos das cláusulas e condições que seguem: 

I – OBJETO 

1.1. Constitui o presente objeto o Registro de preços para futura e eventual Contratação de 
Empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de locução de eventos, gravação de 
propagandas, sonorização de propaganda volante carro e moto, locação e instalação de 
sonorização de pequeno porte. 

1.2 – Deverão ser respeitadas as especificações e condições de fornecimento contidas no Edital 
que precedeu a esta Ata de Registro de Preços, que dela fica fazendo parte integrante. 

II – DO GERENCIAMENTO DA ATA  

2.1. O gerenciamento desta Ata caberá a Secretaria Municipal de Cultura por meio do Setor de 
Compras, que juntamente com o responsável ou pessoa indicada pela secretaria solicitante dos 
serviços que efetuará o recebimento e a conferência quanto a sua correta especificação e 
atendimento ao item 1.2. 

2.2. A presente contratação será fiscalizada e gerenciada em especial pelo Setor de Compras 
vinculado a Secretaria Municipal de Cultura. 

III - DA AQUISICAO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As solicitações decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota de 
Empenho/Autorização de Fornecimento ou documento equivalente para licitante vencedora pela 
Prefeitura Municipal de Carbonita–MG, através do setor ou secretaria requerente. 



 
 
3.2. As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta da dotação orçamentárias do 
presente exercício e do exercício seguinte sendo aquelas descritas nas Autorizações de 
Fornecimento. 

IV – DOS PREÇOS 

4.1. Os preços a serem pagos à Detentora, serão conforme a classificação do Pregão Presencial 
que a antecedeu, sendo que serão os vigentes na data da “Requisição/Pedido”, 
independentemente da data de entrega dos serviços. 

4.2. Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 
entrega dos serviços objeto desta Ata de Registro de Preços. 

4.2.1. Os serviços com seus respectivos valores registrados integram a presente Ata de Registro 
de Preços em seu anexo ÚNICO. O valor estimado para esta Ata é de R$ 107.500,00 (cento e 
sete mil e quinhentos reais) 

4.3. Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo 
fornecimento dos materiais objeto desta Ata de Registro de Preços, incluído frete até os locais a 
serem designados pelo Município de Carbonita. 

V - REAJUSTES/REVISÕES DOS PREÇOS 

5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Fornecedor 
Registrado e a retribuição do Município de Carbonita -MG para a justa remuneração dos 
materiais, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial da Ata de Registro de Preços. 

5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes, para 
mais ou menos, conforme o caso. 

5.3. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado, este deverá 
demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação 
de planilha (s) detalhada (s) de custos nas quais constarão a situação anterior e a situação atual 
que eventualmente justificarão o reajuste da Ata de Registro de Preços, bem como 
documentação correlata (lista de preços, notas fiscais de aquisição e de serviços) que 
comprovem que o registro dos preços tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 

5.4. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Carbonita -MG, esta 
deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do Registro de Preços, sem 
prejuízo da Municipalidade. 



 
 
5. 5. Fica facultado ao Município de Carbonita -MG, realizar ampla pesquisa de mercado para 
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à 
revisão de preços solicitada pelo Fornecedor Registrado. 

5.6. A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após analise 
técnica e jurídica do Município de Carbonita–MG, porém contemplará as entregas realizadas a 
partir da data do recebimento do pedido de reajuste. 

5.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, o 
Fornecedor Registrado não poderá suspender o fornecimento, e os pagamentos serão realizados 
aos preços vigentes. 

5.6.2. Após a autorização de reajuste pelo município, será lavrado termo Aditivo com os novos 
preços a serem praticados. 

VI - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data 
de sua assinatura. 

VII –DA FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA/EXECUÇÃO 

7.1. As aquisições decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota de 
Empenho/Autorização de Fornecimento para licitante vencedora pela Prefeitura Municipal de 
Carbonita–MG, através do setor ou secretaria requerente. 

7.2. A empresa contratada deverá prestar os serviços nas condições e especificações constantes 
no Edital em especial o Termo de Referência e na Proposta Vencedora. 

7.2.1. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no edital e a descrição do 
objeto constante na AE (Autorização de Empenho) Nota de Empenho e/ou AF (Autorização de 
Fornecimento), prevalecerá, sempre, a descrição do edital. 

7.3. Recebida a Autorização de Fornecimento a contratada/detentora deverá prestar os serviços 
em um prazo máximo de 05 (cinco) horas. Sendo o pedido realizado de acordo com a demanda 
da Secretaria/setor solicitante. 

7.4. No momento da entrega da prestação do serviço caso a mesma venha a apresentar qualquer 
imperfeição ou estar em desacordo com o solicitado deverá ser refeita no prazo máximo de 03 
(três) horas, contados da comunicação feita pelo setor requisitante. 

7.5 - Corre por conta da detentora qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do 
transporte. 

VIII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 - O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias a contar da data final do período de 
adimplemento de cada parcela, ou do objeto do contrato, em caso de entrega única. 



 
 

§ 1° - O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal de venda e dar-
se-á em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto contratado e a apresentação das respectivas 
notas fiscais. 

§ 2° - Os preços poderão ser corrigidos a cada trimestre, conforme estabelecido no 
instrumento convocatório.  

§ 3° - Em caso do proponente não enviar nova tabela a cada trimestre, fica tendo validade 
à tabela anterior. 

§ 4° A existência deste certame não obriga a Administração a adquirir todas as 
mercadorias objeto dessa contratação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao contratado do registro 
preferência em igualdade de condições. 

8.2. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da detentora, 
a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que 
estas forem cumpridas.  

8.3. Os pedidos de pagamentos deverão vir devidamente instruídos com a seguinte 
documentação:   

8.3.1. Cópia da requisição do fornecimento do material; 

8.3.2. 1ª via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal - Fatura; 

8.3.3. Fatura, no caso de Nota Fiscal; 

8.3.4. Cópia reprográfica da Nota de Empenho; 

8.3.5. Na hipótese de existir nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) 
acompanhar os demais documentos. 

8.4. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a ordem de 
fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município de Carbonita em débito 
para com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma 
optar pela rescisão contratual. 

8.5. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da detentora, 
a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que 
estas forem cumpridas.  

8.6 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem 
implicarão na aceitação dos materiais. 

8.7 - Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos da 
legislação específica aplicável. 

IX - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA/DETENTORA 



 
 
9.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste 
instrumento. 

9.2. Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os parâmetros de 
qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Público; 

9.3. Responsabilizar-se pelo transporte do produto de seu estabelecimento até o local 
determinado pela Contratante, bem como pelo seu descarregamento e acondicionamento; 

9.4. Comunicar a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o 
seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar 
necessários à Contratante, em até 48 (quarenta e oito), antes do prazo previsto para a entrega; 

9.5. Arcar com todos os ônus necessários a completa entrega que efetuar, incluindo o pagamento 
de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer 
despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, registros e demais atos 
pertinentes. 

9.6. Permitir o acesso à documentos necessários e pertinentes pela Prefeitura e Órgão 
concedentes de Convênios. 

9.7. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a 
sofrer seus empregados, terceiros ou a PREFEITURA, em razão de acidentes ou de ação, ou de 
omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir. 

9.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 
o objeto de entrega, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, 
salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido. 

9.9. Em tudo agir, segundo as diretrizes da PREFEITURA. 

9.10. Manter durante a execução do Contrato/Ata, todas as condições de habilitação exigidas 
para contratação, previstas na legislação em vigor. 

9.13. Aceitar por parte da Administração, nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos 
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou Ata 
de RP, conforme estabelecido no §1º do artigo 65. 

9.14. Assinar Contrato ou documento equivalente originário da Ata de Registro de Preços. 

X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE/PREFEITURA 

10.1. Receber e conferir a prestação de serviços quando da entrega pela Contratada; 

10.2. Comunicar e exigir a correção imediata de qualquer anormalidade nos serviços por ela 
(Contratada/Detentora) prestados. 

10.3. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Instrumento. 



 
 
10.4. Proceder, sempre que julgar necessário, a análise (teste de qualidade) do produto fornecido 
pela Contratada para fins de verificação de qualidade. 

10.5. Notificar a Contratada/Detentora, fixando prazo para correção das irregularidades ou 
defeitos encontrados. 

10.6. Observar o disposto no Edital do Pregão Presencial. 

XI - PENALIDADES 

11.1. Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93, no Edital de 
Licitação que precedeu esta Ata e demais normas pertinentes, a Detentora estará sujeita às 
penalidades abaixo discriminadas: 

11.1.1. Multa pela recusa da Detentora da Ata de Registro de Preços em assinar o Termo de 
Contrato, quando cabível, ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 20,0% 
(vinte inteiros por cento) sobre o valor da contratação; 

11.1.1.1. Incide na mesma multa prevista no subitem anterior a detentora que estiver impedida 
de assinar o Termo de Contrato ou retirar a Nota de Empenho pela não apresentação dos 
documentos devidamente atualizados quando solicitado. 

11.1.2. Multa por dia de atraso na entrega do material programado: 1,0% (um por cento) por dia 
sobre o valor da quantidade entregue com atraso, até o máximo de 10 (dez) dias; A partir desta 
data será considerado o atraso como inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso, 
observado o disposto na Cláusula 9.1 desta Ata de R.P., incidindo as consequências legais e 
contratuais daí advindas. 

11.1.3. Multa pela entrega de material em desconformidade com as condições desta Ata: 15% 
(quinze inteiros por cento) sobre o valor do material a ser entregue, independentemente da 
obrigação de trocá-lo. 

11.1.4. Multa por descumprimento de cláusula contratual e/ou exigência da Unidade 
Requisitante: 1,0% (um inteiro por cento) sobre o valor da Nota de Empenho. 

11.1.5. Multa pela inexecução parcial da Ata: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da 
parcela inexecutada, ou sobre o valor da quantidade executada com atraso superior a 10 (dez) 
dias e inferior a 30 (trinta) dias; a partir desta data será considerado como inexecução total do 
contrato. 

11.1.6. Multa pela inexecução total da Ata: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o seu valor; 

11.1.7. Sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de 
Carbonita -MG -MG, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, por falha ou fraude na execução do objeto 
do contrato. 

11.2. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 

11.3. O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação 
da empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será 



 
 
descontado da importância que a mesma tenha a receber da Prefeitura Municipal de Carbonita 
-MG. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-
se ao processo executivo. 

XII - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas da Lei Federal 8.666/93 e posteriores 
alterações, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos, às suas detentoras, 
o contraditório e a ampla defesa quando: 

12.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços e da 
legislação, notadamente nas hipóteses de inexecução total ou parcial ou rescisão dos ajustes 
dela decorrentes; 

12.1.2. A Detentora não formalizar o Termo de Contrato, quando cabível, decorrente da Ata de 
Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 
justificativa aceitável; 

12.1.3. A Detentora não aceitar reduzir os seus preços registrados na hipótese de tornarem-se 
superiores aos praticados no mercado; 

12.1.4. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração. 

12.2.A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por outro 
tipo de aviso. 

12.2.1. Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes 
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

12.3. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada nas hipóteses previstas para a 
rescisão dos contratos em geral. 

XIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para 
a aquisição pretendida, devidamente justificada, sendo assegurada ao detentor do registro de 
preços a preferência em igualdade de condições. 

13.2 - A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar ao Departamento de Compras 
e Licitações, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, sendo sua 
obrigação manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que 
a precedeu. 

13.3 – Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica a aceitação de todas as 
cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços. 



 
 
13.4 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões 
obedecerão ao Decreto N°483/2017 (que regulamenta o Sistema de Registro de preços em 
âmbito municipal), Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta 
Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente aos casos 
omissos. 

13.5 - Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação, seus 
Anexos e a Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial. 

XIV – DO FORO 

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Itamarandiba, Estado de Minas Gerais, para dirimir 
eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo 
esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou 
venha a ser. 

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de 
Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

Carbonita/MG 11 de Outubro 2019 

 

___________________________________ 

Nivaldo Moraes Santana 

Prefeito Municipal de Carbonita-MG 

 

____________________________________ 

Luiz Flavio Tavares de Campos 

LUIZ FLAVIO TAVARES DE CAMPOS 06516069697 

 

Testemunhas: 

 

1)_____________________________________ 

CPF:________________________________ 

2)__________________________________ 

CPF:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

EMPRESA: LUIZ FLAVIO TAVARES DE CAMPOS 06516069697    CNPJ: 11.863.100/0001-68 

DATA DA ASS: 11/10/2019                                               VIGENCIA: 11/10/2019 até 11/10/2020 

PROCESSO LICITATORIO Nº 092/2019 - PREGAO PRESENCIAL Nº 053/2019 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa(s) especializada(s) na prestação de 
serviços de locução de eventos, gravação de propagandas, sonorização de propaganda volante carro e moto, locação 

e instalação de sonorização de pequeno porte. 

Item Descrição Unidade Quant. 
VALOR 

UNITARIO 
Valor Total 

1 

Locação de Palco  Para Zona Urbana 
Palco pequeno pequeno porte medindo 6x6x5mts.  ( largura X 
profundidade X altura) para atender eventos com público até 1000 
pessoas. Medindo 1,5mt do piso ao chão, com piso em chapa de 
madeira  ou compensado correspondente ao tamanho da cobertura 
com capacidade de suportar até 200 kg por m2, Contendo: cobertura 
do teto de duas águas  em lona branca anti chama; fechamento nas 
laterais do piso a cobertura em lona tipo sombrite e saia de 
fechamento em lona ou tecido do piso ao chão em todo o entorno da 
estrutura.  Escada de acesso no fundo do palco.  
Guarda-corpo de estrutura metálica, nas laterais e fundo do palco 
com altura mínima de 1mt. 
- 01 House-Mix medindo 2,00 Mts x 2,00 Mts , com piso de 0,30 Mts 
de altura do chão na parte inferior e 2,20 Mts na parte superior, com 
escada de acesso e cobertura com lona anti-chamas e fechamentos 
nas laterais. 

Diária 10 R$ 1.100,00 R$ 11.000,00 

2 

Locação de Palco  Para Zona Rural 
Palco pequeno pequeno porte medindo 6x6x5mts.  ( largura X 
profundidade X altura) para atender eventos com público até 1000 
pessoas. Medindo 1,5mt do piso ao chão, com piso em chapa de 
madeira  ou compensado correspondente ao tamanho da cobertura 
com capacidade de suportar até 200 kg por m2, Contendo: cobertura 
do teto de duas águas  em lona branca anti chama; fechamento nas 
laterais do piso a cobertura em lona tipo sombrite e saia de 
fechamento em lona ou tecido do piso ao chão em todo o entorno da 
estrutura.  Escada de acesso no fundo do palco.  
Guarda-corpo de estrutura metálica, nas laterais e fundo do palco 
com altura mínima de 1mt. 
- 01 House-Mix medindo 2,00 Mts x 2,00 Mts , com piso de 0,30 Mts 
de altura do chão na parte inferior e 2,20 Mts na parte superior, com 
escada de acesso e cobertura com lona anti-chamas e fechamentos 
nas laterais. 

Diária 10 R$ 1.250,00 R$ 12.500,00 



 
 

3 

Locação de sonorização de pequeno porte  para atender forró da 
feira contendo: Mesa  Behinger  de 12 canais  Mixer analógico de 
baixo ruído, alto headroom; 
• 6 pré amplificadores de microfone XENYX com energia ‘fantasma'; 
• 6 compressores com a funcionalidade de “um botão” e controle LED 
para som profissional de vocais e instrumentais; 
• EQs de 3 bandas “britânicas” para som quente e musical; 
• Processador de efeitos com 32 presets editáveis, incluindo reverb, 
chorus, flanger, delay, pitch shifter, multiefeitos, função tap e 
configurações de parâmetros de usuário armazenáveis; 
• Interface de áudio USB estéreo integrada para conectar-se 
diretamente a um computador; inclui software de gravação edição e 
podcasting de áudio mais 150 plug-ins de instrumentos e efeitos e 
driver de latência ultrabaixa; 
• Software de produção musical energyXT2.5 Compact BEHRINGER 
Edition incluído com sequenciador de áudio/MIDI rico em recursos, 
compatível com a maioria das plataformas de computação; 
• 3 aux sends por canal: 1 pré fader para monitoramento, 1 fader 
pre/post selecionável para aplicações em monitoramento/FX, 1 pós 
fader (para FX interno ou como send externo); 
• LEDs de clip, seletores de roteamento de subgrupos, mudo e mix 
principal, funções solo e PFL em todos os canais; 
• EQ Gráfico de 9 Bandas permite correção precisa de frequências de 
monitor e saída principal; 
• 2 subgrupos com saídas separadas para mais flexibilidade de 
roteamento e 2 retornos aux estéreo multifuncionais com 
roteamento flexível; 
• Controle de saídas de ambiente e headphone com matriz de fonte 
multientrada; 
• Faders de 60mm e baixo desgaste e controles rotativos selados; 
• Fonte de alimentação com seleção para a máxima flexibilidade (100 
– 240V~), áudio sem ruído, resposta superior aos transientes e baixo 
consumo de energia. 
02 Caixas de Som Ativa 650w  
Low Speaker 2 X15” 
Hi Mid Driver Titanium 
Db Spl Max. Contínuo/pico* 130,6 / 136,6 
Ângulo De Cobertura Corneta V40 / H90 
Potência Rms 4 Ohms 650w 
Potência Musical 4 Ohms 1300w 
Sensibilidade De Entrada Em Line 200mv 
Sensibilidade De Entrada Em Mic 10mv 
Impedância De Entrada Line 130k 
Impedância De Entrada Mic 8k 
Equalização Turbo Loud  
Controle De Graves (low) +/- 12db 60hz 
Controle De Médios (mid) +/- 12db 650hz 
Controle De Agudos (high) +/- 12db 14khz 
Resposta De Frequência 50hz À 18khz 
Fator De Amortecimento >115 
Classe H 

Diária 50 R$ 400,00 R$ 20.000,00 



 
 

Proteção Contra Curto 
Proteção Térmica Eletrônica  
Auto Rampa  
Sistema De Ventilação Inteligente  
Mp3/wma Player Com Fm, Display 
Tensão De Rede 120/220 
Consumo Máximo (w) 850w 
Suportes Fly  
Altxlar.f.xlar.t.xprof. 1150mmx500mmx355mmx450mm; 
01 caixa sub ativo 2800 1000 Wrms em 4 Ohms  
600 Wrms em 8 Ohms 
1 Alto Falante 18” 
Corte de Frequência Ajustável de 95Hz à 480H 
Turbo Ventilada 
Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos (Stéreo) 
Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP) 
Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) 
Proteção Contra Curto (SCP) 
Proteção Térmica Eletrônica (ETP) 
Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 755x655x685 mm 
02 Microfone shure 5800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 

Locação de sonorização de pequeno porte  para atender forró em 
comunidades rurais.  contendo: Mesa  Behinger  de 12 canais  Mixer 
analógico de baixo ruído, alto headroom; 
• 6 pré amplificadores de microfone XENYX com energia ‘fantasma'; 
• 6 compressores com a funcionalidade de “um botão” e controle LED 
para som profissional de vocais e instrumentais; 
• EQs de 3 bandas “britânicas” para som quente e musical; 
• Processador de efeitos com 32 presets editáveis, incluindo reverb, 
chorus, flanger, delay, pitch shifter, multiefeitos, função tap e 
configurações de parâmetros de usuário armazenáveis; 
• Interface de áudio USB estéreo integrada para conectar-se 
diretamente a um computador; inclui software de gravação edição e 
podcasting de áudio mais 150 plug-ins de instrumentos e efeitos e 
driver de latência ultrabaixa; 
• Software de produção musical energyXT2.5 Compact BEHRINGER 
Edition incluído com sequenciador de áudio/MIDI rico em recursos, 
compatível com a maioria das plataformas de computação; 
• 3 aux sends por canal: 1 pré fader para monitoramento, 1 fader 
pre/post selecionável para aplicações em monitoramento/FX, 1 pós 
fader (para FX interno ou como send externo); 
• LEDs de clip, seletores de roteamento de subgrupos, mudo e mix 
principal, funções solo e PFL em todos os canais; 
• EQ Gráfico de 9 Bandas permite correção precisa de frequências de 
monitor e saída principal; 
• 2 subgrupos com saídas separadas para mais flexibilidade de 
roteamento e 2 retornos aux estéreo multifuncionais com 
roteamento flexível; 
• Controle de saídas de ambiente e headphone com matriz de fonte 
multientrada; 
• Faders de 60mm e baixo desgaste e controles rotativos selados; 
• Fonte de alimentação com seleção para a máxima flexibilidade (100 
– 240V~), áudio sem ruído, resposta superior aos transientes e baixo 
consumo de energia. 
 
02 Caixas de Som Ativa 650w  
Low Speaker 2 X15” 
Hi Mid Driver Titanium 
Db Spl Max. Contínuo/pico* 130,6 / 136,6 
Ângulo De Cobertura Corneta V40 / H90 
Potência Rms 4 Ohms 650w 
Potência Musical 4 Ohms 1300w 
Sensibilidade De Entrada Em Line 200mv 
Sensibilidade De Entrada Em Mic 10mv 
Impedância De Entrada Line 130k 
Impedância De Entrada Mic 8k 
Equalização Turbo Loud  
Controle De Graves (low) +/- 12db 60hz 
Controle De Médios (mid) +/- 12db 650hz 
Controle De Agudos (high) +/- 12db 14khz 
Resposta De Frequência 50hz À 18khz 
Fator De Amortecimento >115 

Diária 12 R$ 500,00 R$ 6.000,00 



 
 

Classe H 
Proteção Contra Curto 
Proteção Térmica Eletrônica  
Auto Rampa  
Sistema De Ventilação Inteligente  
Mp3/wma Player Com Fm, Display 
Tensão De Rede 120/220 
Consumo Máximo (w) 850w 
Suportes Fly  
Altxlar.f.xlar.t.xprof. 1150mmx500mmx355mmx450mm; 
  
01 caixa sub ativo 2800 1000 Wrms em 4 Ohms  
600 Wrms em 8 Ohms 
1 Alto Falante 18” Corte de Frequência Ajustável de 95Hz à 480H 
Turbo Ventilada 
Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos (Stéreo) 
Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP) 
Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) 
Proteção Contra Curto (SCP) 
Proteção Térmica Eletrônica (ETP) 
Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 755x655x685 mm 
02 Microfone shure 5800 
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Iluminação pequeno porte para eventos  com público de até 1000 
pessoas  Na zona Rural. 
contendo:  
Cortina de led medindo 4x3mts ( altura x Largura); 06 refletores par 
led;  
01 máquina de fumaça 1500wats;  
01 mesa de Modelo: DMX512 
Material: Metal / ABS 
Voltagem: bivolt (110 / 220 V) 
Frequência: 50Hz / 60Hz 
192 canais DMX 
Controla simultaneamente até 12 aparelhos com 16 canais cada 
Memória para 30 programas com até 8 cenas cada 
Display digital 
Painel Scanner Buttons: 12 botões com LED 
Painel Scene Buttons: 8 botões 
Função blackout 
Comprimento do cabo da fonte: 100 cm; 
2 Mini Moving Bee Eyes com 6 Leds de 15W 
Bivolt 
- QUADRILED (4 LEDS EM 1) 
- Cooler p/ Resfriamento:  
- Controle: Som / Automático / Dmx / Master-Slave 
 
 Display Digital, 
 Canais: 15 Canais 
04 Par led 18x10W dividido nas cores: Vermelho, verde, azul e 
branco. Tecnologia quadriled. Lente colimadora de 25º voltagem de 
110 50/60Hz, consumo de 200W controle via DMX/auto/Sound, 
display digital com botões, Estrura em alumínio, pintura eletrostática 
preto fosco, alça dupla para fixação, 8canais DMX. 

Diária 10 R$ 500,00 R$ 5.000,00 
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Iluminação pequeno porte para eventos  com publico de até 1000 
pessoas na zona Urbana 
 contendo:  
Cortina de led medindo 4x3mts ( altura x Largura); 06 refletores par 
led;  
01 máquina de fumaça 1500wats;  
01 mesa de Modelo: DMX512 
Material: Metal / ABS 
Voltagem: bivolt (110 / 220 V) 
Frequência: 50Hz / 60Hz 
192 canais DMX 
Controla simultaneamente até 12 aparelhos com 16 canais cada 
Memória para 30 programas com até 8 cenas cada 
Display digital 
Painel Scanner Buttons: 12 botões com LED 
Painel Scene Buttons: 8 botões 
Função blackout 
Comprimento do cabo da fonte: 100 cm; 
2 Mini Moving Bee Eyes com 6 Leds de 15W 
Bivolt 
- QUADRILED (4 LEDS EM 1) 
- Cooler p/ Resfriamento:  
- Controle: Som / Automático / Dmx / Master-Slave 
 Display Digital, 
 Canais: 15 Canais 
04 Par led 18x10W dividido nas cores: Vermelho, verde, azul e 
branco. Tecnologia quadriled. Lente colimadora de 25º voltagem de 
110 50/60Hz, consumo de 200W controle via DMX/auto/Sound, 
display digital com botões, Estrura em alumínio, pintura eletrostática 
preto fosco, alça dupla para fixação, 8canais DMX. 

Diárias 10 R$ 450,00 R$ 4.500,00 
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Sonorização de pequeno porte para eventos com público de até 
1000 pessoas Zona rural. 
Contendo: 
01 Mesa  de 12 canais  Mixer analógico de baixo ruído, alto 
headroom; 
• 6 pré amplificadores de microfone XENYX com energia ‘fantasma'; 
• 6 compressores com a funcionalidade de “um botão” e controle LED 
para som profissional de vocais e instrumentais; 
• EQs de 3 bandas “britânicas” para som quente e musical; 
• Processador de efeitos com 32 presets editáveis, incluindo reverb, 
chorus, flanger, delay, pitch shifter, multiefeitos, função tap e 
configurações de parâmetros de usuário armazenáveis; 
• Interface de áudio USB estéreo integrada para conectar-se 
diretamente a um computador; inclui software de gravação edição e 
podcasting de áudio mais 150 plug-ins de instrumentos e efeitos e 
driver de latência ultrabaixa; 
• Software de produção musical energyXT2.5 Compact BEHRINGER 
Edition incluído com sequenciador de áudio/MIDI rico em recursos, 
compatível com a maioria das plataformas de computação; 
• 3 aux sends por canal: 1 pré fader para monitoramento, 1 fader 
pre/post selecionável para aplicações em monitoramento/FX, 1 pós 
fader (para FX interno ou como send externo); 
• LEDs de clip, seletores de roteamento de subgrupos, mudo e mix 
principal, funções solo e PFL em todos os canais; 
• EQ Gráfico de 9 Bandas permite correção precisa de frequências de 
monitor e saída principal; 
• 2 subgrupos com saídas separadas para mais flexibilidade de 
roteamento e 2 retornos aux estéreo multifuncionais com 
roteamento flexível; 
• Controle de saídas de ambiente e headphone com matriz de fonte 
multientrada; 
• Faders de 60mm e baixo desgaste e controles rotativos selados; 
• Fonte de alimentação com seleção para a máxima flexibilidade (100 
– 240V~), áudio sem ruído, resposta superior aos transientes e baixo 
consumo de energia. 
01 Mesa digital  
Yamaha 01v96 32 canais 
 
03  Caixas de Som Ativa 650w  
Low Speaker 2 X15” 
Hi Mid Driver Titanium 
Db Spl Max. Contínuo/pico* 130,6 / 136,6 
Ângulo De Cobertura Corneta V40 / H90 
Potência Rms 4 Ohms 650w 
Potência Musical 4 Ohms 1300w 
Sensibilidade De Entrada Em Line 200mv 
Sensibilidade De Entrada Em Mic 10mv 
Impedância De Entrada Line 130k 
Impedância De Entrada Mic 8k 
Equalização Turbo Loud  
Controle De Graves (low) +/- 12db 60hz 

Diárias 10 R$ 1.300,00 R$ 13.000,00 



 
 

Controle De Médios (mid) +/- 12db 650hz 
Controle De Agudos (high) +/- 12db 14khz 
Resposta De Frequência 50hz À 18khz 
Fator De Amortecimento >115 
Classe H 
Proteção Contra Curto 
Proteção Térmica Eletrônica  
Auto Rampa  
Sistema De Ventilação Inteligente  
Mp3/wma Player Com Fm, Display 
Tensão De Rede 120/220 
Consumo Máximo (w) 850w 
Suportes Fly  
Altxlar.f.xlar.t.xprof. 1150mmx500mmx355mmx450mm; 
   
- 01 Sistema “LineArray” Fly P.A, contendo no mínimo: 8 caixas 
acústicas profissionais, ( 04 por lado ), com gabinete em madeira 
prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos 
(fibergIass, plásticos injetados de ata resistência), pintados com tintas 
resistentes as intempéries climáticas, para ( médio graves e médio 
agudos), ativas, com estrutura para Fly, contendo CADA: 02 alto 
falantes de 08" de alta performance para freqüência médio graves, 
com potência de no mínimo 600 watts RMs cada. E 01 (uma) corneta 
de directividade constante com driver de diafragma de titânio e 
garganta de mínimo 03" para reprodução de médios e agudos, com 
potência de no mínimo 150 Watts RMS. 
 
03 caixa sub ativo 2800 1000 Wrms em 4 Ohms  
600 Wrms em 8 Ohms 
1 Alto Falante 18” 
Corte de Frequência Ajustável de 95Hz à 480H 
Turbo Ventilada 
Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos (Stéreo) 
Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP) 
Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) 
Proteção Contra Curto (SCP) 
Proteção Térmica Eletrônica (ETP) 
Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 755x655x685 mm 
• 02 retornos Monitores Passivos 200 Watts RMS 12 Polegadas Alto 
Falantes : 12 Polegadas  
• Driver : Tweeter Titanium 1 Polegada  
• dB SPL Max. Continuo/pico : 115 / 121  
• Ângulo de Cobertura Corneta : V40 / H60  
• Potência RMS (A.F. + Drive) : 125W + 75W  
• Potência total RMS : 200W  
• Potência RMS Admissível : 125W  
• Impedância : 8 Ohm  
• Resposta de Frequencia : 60Hz a 18KHz. 
•  
02 Retornos monitores ativos OPM-630;   180 Watts Rms em 4 Ohms 
  2 Vias com 1 Alto Falante de 12” 



 
 

 1 Driver de Titânio 
  Impedância Nominal 8 Ohms 
  Resposta de Frequência 50 Hz/ 17 Khz 
 Tecla de Equalização Turbo Loud 
 Equalização de 3 Vias  Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), 
Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Sistema Auto Ramp de 
Acionamento (ARP), 
Proteção Térmica Eletrônica (ETP), 
Proteção Contra Curto (SCP), 
• Saída Amplificada para Caixa Passiva (SPOT) 
04 Microfone shure 5800 com fio 
Resposta de freqüência ajustada para reprodução natural e captação 
precisa de vocais. Padrão polar cardióide uniforme para máxima 
rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros.  
Sistema shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações 
indesejadas.  
Globo circular com filtro anti-pop elimina ruídos de respiração e de 
vento. Adaptador para pedestal (cachimbo) resistente com 180º de 
giro para melhor ajuste. Corpo fabricado em metal resistente para 
suportar uso constante. Resposta de Freqüência: 50 Hz a 15 kHz.  
 02 Microfone Sem Fio SVX24BR/PG28, Frequência Disponível: J9 de 
558Mhz a 570Mhz  
- Distância de Operação (Em Condições Ideais): Modo LO Power: 18 
Metros / Modo HI Power: 75 Metros  
- Faixa de Frequência: de 50 Hz a 15 kHZ (Depende do Tipo do 
Microfone)  
- Potência de Transmissão de RF: LO power = 1mW Máximo / HI 
Power = 10mW máximo  
- Saída de Áudio: XLR Balanceado e 1/4"  
- Nível Máximo de Saída: -16 dBV (XLR), -22 dBV (1/4") mic (ref. +/-
48kHz com 1kHz de desvio)  
- Duração da Bateria: Até 10 Horas com 2 Pilhas AA (Não Inclusas)  
- Faixa Dinâmica: >90dB  
- Distorção Máxima do Sistema (Ref. ±48 kHz Com 1kHz de Desvio): 
<1% típico; 
02 Direct Box entre Ativos e Passivos, com: Impedância de entrada: 
>2dbs. 
04 pedestais 
01 medusa com 24 saídas 
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Sonorização de pequeno porte para eventos com público de até 
1000 pessoas Zona Urbana.  
contendo 
01 Mesa  de 12 canais  Mixer analógico de baixo ruído, alto 
headroom; 
• 6 pré amplificadores de microfone XENYX com energia ‘fantasma'; 
• 6 compressores com a funcionalidade de “um botão” e controle LED 
para som profissional de vocais e instrumentais; 
• EQs de 3 bandas “britânicas” para som quente e musical; 
• Processador de efeitos com 32 presets editáveis, incluindo reverb, 
chorus, flanger, delay, pitch shifter, multiefeitos, função tap e 
configurações de parâmetros de usuário armazenáveis; 
• Interface de áudio USB estéreo integrada para conectar-se 
diretamente a um computador; inclui software de gravação edição e 
podcasting de áudio mais 150 plug-ins de instrumentos e efeitos e 
driver de latência ultrabaixa; 
• Software de produção musical energyXT2.5 Compact BEHRINGER 
Edition incluído com sequenciador de áudio/MIDI rico em recursos, 
compatível com a maioria das plataformas de computação; 
• 3 aux sends por canal: 1 pré fader para monitoramento, 1 fader 
pre/post selecionável para aplicações em monitoramento/FX, 1 pós 
fader (para FX interno ou como send externo); 
• LEDs de clip, seletores de roteamento de subgrupos, mudo e mix 
principal, funções solo e PFL em todos os canais; 
• EQ Gráfico de 9 Bandas permite correção precisa de frequências de 
monitor e saída principal; 
• 2 subgrupos com saídas separadas para mais flexibilidade de 
roteamento e 2 retornos aux estéreo multifuncionais com 
roteamento flexível; 
• Controle de saídas de ambiente e headphone com matriz de fonte 
multientrada; 
• Faders de 60mm e baixo desgaste e controles rotativos selados; 
• Fonte de alimentação com seleção para a máxima flexibilidade (100 
– 240V~), áudio sem ruído, resposta superior aos transientes e baixo 
consumo de energia. 
01 Mesa digital  
Yamaha 01v96 32 canais 
03  Caixas de Som Ativa 650w  
Low Speaker 2 X15” 
Hi Mid Driver Titanium 
Db Spl Max. Contínuo/pico* 130,6 / 136,6 
Ângulo De Cobertura Corneta V40 / H90 
Potência Rms 4 Ohms 650w 
Potência Musical 4 Ohms 1300w 
Sensibilidade De Entrada Em Line 200mv 
Sensibilidade De Entrada Em Mic 10mv 
Impedância De Entrada Line 130k 
Impedância De Entrada Mic 8k 
Equalização Turbo Loud  
Controle De Graves (low) +/- 12db 60hz 
Controle De Médios (mid) +/- 12db 650hz 

DIÁRIAS 10 R$ 1.100,00 R$ 11.000,00 



 
 

Controle De Agudos (high) +/- 12db 14khz 
Resposta De Frequência 50hz À 18khz 
Fator De Amortecimento >115 
Classe H 
Proteção Contra Curto 
Proteção Térmica Eletrônica  
Auto Rampa  
Sistema De Ventilação Inteligente  
Mp3/wma Player Com Fm, Display 
Tensão De Rede 120/220 
Consumo Máximo (w) 850w 
Suportes Fly  
Altxlar.f.xlar.t.xprof. 1150mmx500mmx355mmx450mm; 
- 01 Sistema “LineArray” Fly P.A, contendo no mínimo: 8 caixas 
acústicas profissionais, ( 04 por lado ), com gabinete em madeira 
prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos 
(fibergIass, plásticos injetados de ata resistência), pintados com tintas 
resistentes as intempéries climáticas, para ( médio graves e médio 
agudos), ativas, com estrutura para Fly, contendo CADA: 02 alto 
falantes de 08" de alta performance para freqüência médio graves, 
com potência de no mínimo 600 watts RMs cada. E 01 (uma) corneta 
de directividade constante com driver de diafragma de titânio e 
garganta de mínimo 03" para reprodução de médios e agudos, com 
potência de no mínimo 150 Watts RMS. 
03 caixa sub ativo 2800 1000 Wrms em 4 Ohms  
600 Wrms em 8 Ohms 
1 Alto Falante 18” 
Corte de Frequência Ajustável de 95Hz à 480H 
Turbo Ventilada 
Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos (Stéreo) 
Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP) 
Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) 
Proteção Contra Curto (SCP) 
Proteção Térmica Eletrônica (ETP) 
Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 755x655x685 mm 
• 02 retornos Monitores Passivos 200 Watts RMS 12 Polegadas Alto 
Falantes : 12 Polegadas  
• Driver : Tweeter Titanium 1 Polegada  
• dB SPL Max. Continuo/pico : 115 / 121  
• Ângulo de Cobertura Corneta : V40 / H60  
• Potência RMS (A.F. + Drive) : 125W + 75W  
• Potência total RMS : 200W  
• Potência RMS Admissível : 125W  
• Impedância : 8 Ohm  
• Resposta de Frequencia : 60Hz a 18KHz. 
 
02 Retornos monitores ativos OPM-630;   180 Watts Rms em 4 Ohms 
  2 Vias com 1 Alto Falante de 12” 
 1 Driver de Titânio 
  Impedância Nominal 8 Ohms 
  Resposta de Frequência 50 Hz/ 17 Khz 



 
 

 Tecla de Equalização Turbo Loud 
 Equalização de 3 Vias  Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), 
Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Sistema Auto Ramp de 
Acionamento (ARP), 
Proteção Térmica Eletrônica (ETP), 
Proteção Contra Curto (SCP), 
• Saída Amplificada para Caixa Passiva (SPOT) 
04 Microfone shure 5800 com fio 
Resposta de freqüência ajustada para reprodução natural e captação 
precisa de vocais. Padrão polar cardióide uniforme para máxima 
rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros.  
Sistema shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações 
indesejadas.  
Globo circular com filtro anti-pop elimina ruídos de respiração e de 
vento. Adaptador para pedestal (cachimbo) resistente com 180º de 
giro para melhor ajuste. Corpo fabricado em metal resistente para 
suportar uso constante. Resposta de Freqüência: 50 Hz a 15 kHz.  
 02 Microfone Sem Fio SVX24BR/PG28, Frequência Disponível: J9 de 
558Mhz a 570Mhz  
- Distância de Operação (Em Condições Ideais): Modo LO Power: 18 
Metros / Modo HI Power: 75 Metros  
- Faixa de Frequência: de 50 Hz a 15 kHZ (Depende do Tipo do 
Microfone)  
- Potência de Transmissão de RF: LO power = 1mW Máximo / HI 
Power = 10mW máximo  
- Saída de Áudio: XLR Balanceado e 1/4"  
- Nível Máximo de Saída: -16 dBV (XLR), -22 dBV (1/4") mic (ref. +/-
48kHz com 1kHz de desvio)  
- Duração da Bateria: Até 10 Horas com 2 Pilhas AA (Não Inclusas)  
- Faixa Dinâmica: >90dB  
- Distorção Máxima do Sistema (Ref. ±48 kHz Com 1kHz de Desvio): 
<1% típico; 
02 Direct Box entre Ativos e Passivos, com: Impedância de entrada: 
>2dbs. 
04 pedestais 
01 medusa com 24 saídas 

9 Divulgação em moto som de eventos e informativos. Zona Rural  Horas 100 R$ 30,00 R$ 3.000,00 

10 Divulgação em moto som de eventos e informativos. Zona Urbana Horas 100 R$ 25,00 R$ 2.500,00 

11 Locução de eventos. Horas 100 R$ 100,00 R$ 10.000,00 

12 
Gravação de spot para divulgação de eventos e informativos com 
duração de até 45 segundos  

unid 150 R$ 60,00 R$ 9.000,00 

VALOR TOTAL R$ 107.500,00 

 


