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Buffet I

 
Agradecemos o seu contato!  Seja bem vindo ao mundo KID+!

Conforme solicitado seguem os nossos orçamentos para festas.

Colocamo-nos desde já, a disposição

 
Nossa estrutura para que você, sua família e seus convidados sejam bem atendidos:

 
- Gerente de Festa.   
- Garçons e Garçonetes treinados.                                               
- Área externa para fumantes.                         
- Fraldário.                                                         
- Monitores especializados no entretenimento e diversão de adultos e crianças.
- Vaga de Estacionamento na frente do buffet reservada para o aniversariante.
- Banheiro adaptado para cadeirante 
- Iluminação e som especiais para balada.
- Ambiente Climatizado  
 

 
Principais atrações: 
 
- Kid Play (brinquedão) com dois andares
- Kinect adventures                                                                             
- Pic Nic para crianças                                    
- Samba (Labamba)    

               - Tombo Legal     
- DJ com som e iluminação para baladinhas                                     
- Camarim com fantasias 
- Área Baby 

 
          Cortesias: 

 
       - Convites  
       - Mãe, pai e aniversariante são cortesias.
       - Crianças até 4 anos isentas  
       - Decoração ( tema á escolher ) 

 
 
 
 
 

Além de tudo isso, o Buffet KID+ oferece uma festa super D+.  Diversão garantida para o seu evento!
Garantimos muita comida, bebida, equipe treinada e local agradável, com ambiente climatizado, confortável para 

adultos e crianças. E o principal, salão com inúmeros brinquedos e jogos eletrônicos.

A maioria dos nossos brinquedos está pronto
 
 

 

Os valores podem sofrer reajuste, portanto ante
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APRESENTAÇÃO 

Agradecemos o seu contato!  Seja bem vindo ao mundo KID+!
 

Conforme solicitado seguem os nossos orçamentos para festas.
 

nos desde já, a disposição para qualquer esclarecimento necessário ou negociação para a realização de sua 
festa ou evento. 

Nossa estrutura para que você, sua família e seus convidados sejam bem atendidos:

                                     - Recepcionista de festa.
Garçons e Garçonetes treinados.                                                     -  Ambiente com Wi-Fi.

                                                  - Amplo local para estacionamento.
Fraldário.                                                                                        -TV de LED 55 polegadas para retrospectiva.
Monitores especializados no entretenimento e diversão de adultos e crianças. 

e do buffet reservada para o aniversariante. 
Banheiro adaptado para cadeirante  
Iluminação e som especiais para balada.                           

Kid Play (brinquedão) com dois andares                           - Monorail com passeio pela área externa do salão       
                                                                              - Game de 1000 jogos

                                                 - Campinho de Futebol
              - Game de futebol                                                                                                            
                                         - Mini Roda Gigante

DJ com som e iluminação para baladinhas                                         - Elevador ( 7 metros )

Mãe, pai e aniversariante são cortesias. 

Além de tudo isso, o Buffet KID+ oferece uma festa super D+.  Diversão garantida para o seu evento!
muita comida, bebida, equipe treinada e local agradável, com ambiente climatizado, confortável para 

adultos e crianças. E o principal, salão com inúmeros brinquedos e jogos eletrônicos.
 

os nossos brinquedos está pronto para acomodar adultos e crianças, ou seja, todos podem se divertir!

 
 
 
 

Os valores podem sofrer reajuste, portanto antes do fechamento confirmar os valores
Válido para 2020 
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Agradecemos o seu contato!  Seja bem vindo ao mundo KID+! 

Conforme solicitado seguem os nossos orçamentos para festas. 

para qualquer esclarecimento necessário ou negociação para a realização de sua 

Nossa estrutura para que você, sua família e seus convidados sejam bem atendidos: 

e festa. 
Fi. 

Amplo local para estacionamento. 
TV de LED 55 polegadas para retrospectiva. 

Monorail com passeio pela área externa do salão                        
Game de 1000 jogos 
Campinho de Futebol 
Game de futebol                                                                                                            
Mini Roda Gigante 

( 7 metros ) 

Além de tudo isso, o Buffet KID+ oferece uma festa super D+.  Diversão garantida para o seu evento! 
muita comida, bebida, equipe treinada e local agradável, com ambiente climatizado, confortável para 

adultos e crianças. E o principal, salão com inúmeros brinquedos e jogos eletrônicos. 

rianças, ou seja, todos podem se divertir! 

do fechamento confirmar os valores. 
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Buffet I

Entradinhas: 
 
- Enrolado de P/Q   
- Mini Pão de Queijo 
- Pipoca 

 

Salgados fritos : ( 4 tipos ) 
 
- Bolinha de Queijo                 
- Coxinha de Frango 
- Risoles de presunto e queijo 
- Enrolado de Salsicha    

Mini-Lanchonete: 
 
- Batata Frita  
- Penne ao molho sugo  

Bebidas: 
 
- Suco (Artificial ) 
 - Água  
- Refrigerantes coca cola e guaraná. 

 

Doces: 
 
- Brigadeiro ( tradicional ) 

 

Bolo: 
 
- Á escolher opção  
 
 
VALOR DA FESTA :  
 
 
20 Adultos + 20 Crianças 5 á 10 anos  R$ 1.500,00

 
 
 
 Nosso valor é á vista, podendo ser pago até 5 dias antes da festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato. 
 Consultar taxa de parcelamento no cartão ( pode ser realizada em até 10 x ).

 Podendo ser realizada de segunda á quinta 
 
 

Adicional por adulto R$ 40,00 e por crianças R$ 25,00 ( pagamento antecipado )
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PACOTE KID HAPPY   
3 HORAS DE DURAÇÃO. 

 

 

 
 

 

 

 

20 Adultos + 20 Crianças 5 á 10 anos  R$ 1.500,00 

Nosso valor é á vista, podendo ser pago até 5 dias antes da festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato. 
Consultar taxa de parcelamento no cartão ( pode ser realizada em até 10 x ). 

Podendo ser realizada de segunda á quinta  

Crianças: 0 a 04 anos Isento 
Adicional por adulto R$ 40,00 e por crianças R$ 25,00 ( pagamento antecipado )
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Nosso valor é á vista, podendo ser pago até 5 dias antes da festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato.  

Adicional por adulto R$ 40,00 e por crianças R$ 25,00 ( pagamento antecipado ) 
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Buffet I

 
Entradinhas: 
 
- Torradinhas com patê de frango  
- Mini Pão de Queijo 
- Pipoca 
  
Salgados fritos : ( 8 tipos ) 
 
- Bolinha de Queijo                 
- Coxinha de Frango 
- Risoles de presunto e queijo 
- Risoles de calabresa 
- Risoles de Carne 
- Enrolado de Salsicha    
- Quibe com molho especial  
- Bolinho de Brocolis  
  
Mini-Lanchonete: 
 
- Mini Cachorro quente 
- Batata Frita  
- Mini Pizza 
  
Bebidas: 
 
- Suco (Artificial ) 
 - Água  
- Refrigerantes coca cola e guaraná. 
  
Doces: 
 
- Brigadeiro e Beijinho 
  
Bolo: 
 
- Á escolher opção  
 
VALOR DA FESTA :  
 
 
40 PESSOAS + 10 CRIANÇAS R$ 1.990,00
 
50 PESSOAS + 10 CRIANÇAS R$ 2.290,00
 
60 PESSOAS + 10 CRIANÇAS R$ 2.590,00
 
70 PESSOAS + 10 CRIANÇAS R$ 2.890,00
 
 Nosso valor é á vista, podendo ser pago até 5 dias antes d
 Consultar taxa de parcelamento no cartão ( pode 

 Podendo ser realizada qualquer dia da semana 
 
 

Adicional por pessoa a partir de 5 anos, sendo pago antecipado R$ 40,00, no dia da festa R$ 60,00
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PACOTE FESTA PRATIKA  
4 HORAS DE DURAÇÃO. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ser pago até 5 dias antes da festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato
Consultar taxa de parcelamento no cartão ( pode ser realizada em até 10 x ). 

lizada qualquer dia da semana  

Crianças: 0 a 04 anos Isento 
Adicional por pessoa a partir de 5 anos, sendo pago antecipado R$ 40,00, no dia da festa R$ 60,00
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a festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato.  

Adicional por pessoa a partir de 5 anos, sendo pago antecipado R$ 40,00, no dia da festa R$ 60,00 
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Buffet I

 
Entradas :  
 
- Torradas com Patê de frango 
- Pipoca salgada  
- Pão de queijo coquetel  
- Enrolado de Presunto e Queijo  
 
 
Salgados fritos  : ( 9 tipos ) 
 
- Bolinha de queijo                            - Coxinha de Frango         
- Risolis de presunto e queijo            - Risoles de Calabresa         
- Kibe                                                 - Risoles de Carne 
- Croquete                                          - Crespinho de milho
- Bolinho de Brocolis  
 
Mini Lanchonete : 
 
- Mini cachorro quente OU Mini Hambúrguer ( á escolher opção )    
-  Penne OU Polenta ao molho sugo  ( á escolher opção )    
 
Bebidas : 
 
- Suco de Laranja ( artificial ) 
- Refrigerante (Coca-Cola e Guaraná Antarctica, Coca Cola e Guaraná Antarctica Zero.)
- Água Mineral  
 
Bolo :  
 
- Á escolher opção  
                                   
Doces : ( 4 tipos ) 
 
- Brigadeiro     - Bicho de pé (brigadeiro de morango)
- Beijinho        - Leite ninho  
 
Mesa de encerramento : 
 
- Café     - Churros  
 
VALOR DA FESTA :  
 
40 pessoas + 20 crianças até 10 anos R$ 2.500,00

 
50 Pessoas + 20 Crianças até 10 anos  R$ 2.700,00

 
60 Pessoas + 20 Crianças até 10 anos  R$ 3.000,00
 
70 Pessoas + 20 Crianças até 10 anos  R$ 3.300,00
 

 
 Nosso valor é á vista, podendo ser pago até 5 dias antes da festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato. 
 Consultar taxa de parcelamento no cartão ( pode ser realizada em até 10 x ).

 Podendo ser realizada qualquer dia da semana 
 

Adicional por pessoa a partir de 5 anos, sendo pago antecipado R$ 40,00, no dia da festa R$ 60,00.

_____________ONDE A DIVERSÃO ACONTECE______________CARDÁPIOS
Buffet Infantil 

FESTA  - KID+SENSAÇÃO  
4 HORAS DE DURAÇÃO. 

Coxinha de Frango          
Risoles de Calabresa          
Risoles de Carne                       
Crespinho de milho 

OU Mini Hambúrguer ( á escolher opção )    - Batata-Frita     - Nuggets  
( á escolher opção )        - Milho cozido na manteiga     - Isca de Frango empanada

Cola e Guaraná Antarctica, Coca Cola e Guaraná Antarctica Zero.) 

de morango) 

00,00 

50 Pessoas + 20 Crianças até 10 anos  R$ 2.700,00 

3.000,00 

00,00 

Nosso valor é á vista, podendo ser pago até 5 dias antes da festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato. 
Consultar taxa de parcelamento no cartão ( pode ser realizada em até 10 x ). 

Podendo ser realizada qualquer dia da semana  

Crianças: 0 a 04 anos Isento 
Adicional por pessoa a partir de 5 anos, sendo pago antecipado R$ 40,00, no dia da festa R$ 60,00.
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Isca de Frango empanada 

Nosso valor é á vista, podendo ser pago até 5 dias antes da festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato.  

Adicional por pessoa a partir de 5 anos, sendo pago antecipado R$ 40,00, no dia da festa R$ 60,00. 
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Buffet I

Entradas :  
 
- Aperitivos de Frios ( Mussarela em cubos e azeitona )
 
Salgados Fritos  : ( 9 tipos )  
 
- Bolinha de queijo                            - Risolis de Presunto e Queijo               
- Coxinha de Frango                          - Kibe com queijo 
- Risoles de Palmito                           - Risoles de Carne
 - Risoles de calabresa                       - Crespinho de milho 
- Bolinho de Brocolis  
 
Acompanhamento :   
 
- Bauruzinho         - Esfiha de Carne       - Pastelzinho de Queijo   
 
Mini Lanchonete :  
 
-  Mini cachorro quente          - Mini Hambúrguer            
- Lanche frio ( Presunto,mussarela,alface,cenoura e patê de frango )
 
Bebidas :  
- Suco de Laranja ( Natural ) 
- Refrigerante (Coca-Cola e Guaraná Antarctica, Coca Cola e Guaraná Antarctica Zero.) 
- Água Mineral 
 
Bolo : 
- Á escolher opção   
Doces : ( 5 tipos )  
 
- Brigadeiro - Brigadeiro de leite ninho - Bicho de pé (brigadeiro de morango) 
 
Mesa de encerramento : 
 
 - Café      - Churros . 

 
VALOR DA FESTA :  
 

 Nosso valor é á vista, podendo ser pago até 5 dias antes da festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato. 
 Consultar taxa de parcelamento no cartão ( pode ser realizada em até 10 x ).
 Podendo ser realizada qualquer dia da semana 
 
 

Adicional por pessoa a partir de 6

40 PESSOAS R$ 3.200,00 

 
50 PESSOAS R$ 3.500,00 
 
 60 PESSOAS R$ 3.900,00 
  
70 PESSOAS  R$ 4.300,00 
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FESTA - KID+  
4 HORAS DE DURAÇÃO. 

em cubos e azeitona ) 

Risolis de Presunto e Queijo                
Kibe com queijo  
Risoles de Carne 
Crespinho de milho  

Pastelzinho de Queijo   - Pastelzinho de Carne   

Mini Hambúrguer            - Batata-Frita          - Pipoca  
Lanche frio ( Presunto,mussarela,alface,cenoura e patê de frango ) 

Cola e Guaraná Antarctica, Coca Cola e Guaraná Antarctica Zero.)  

Bicho de pé (brigadeiro de morango) -Beijinho – Cajuzinho

 CONSULTE CORTESIAS DE CRIANÇAS 
 
 
 
 
 
 
 

Nosso valor é á vista, podendo ser pago até 5 dias antes da festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato. 
Consultar taxa de parcelamento no cartão ( pode ser realizada em até 10 x ). 

lizada qualquer dia da semana  

Crianças: 0 a 05 anos Isento 
icional por pessoa a partir de 6 anos, sendo pago antecipado R$ 50,00, no dia da festa R$ 7
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Cajuzinho 

CONSULTE CORTESIAS DE CRIANÇAS  

Nosso valor é á vista, podendo ser pago até 5 dias antes da festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato.  

anos, sendo pago antecipado R$ 50,00, no dia da festa R$ 70,00. 
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Buffet I

FESTA

  

Entradas:  
- Torradas com Patê de frango e Batidas  
 
Salgados fritos e assados – 16 TIPOS:  
  
- Bolinha de Queijo                                - Croquete de Carne                                           
- Coxinha de Frango                              - Pasteizinhos de Carne                                      
- Mini Kibe                                    - Doguinho                        
- Risolis de Presunto e Queijo               - Esfiha de Calabresa com requeijão          
- Pasteizinhos de Queijo                        - Esfiha de Carne                                    
- Risoles de carne  
  
Mini-Lanchonete: 
  
-  Mini Cachorro quente,    - Mini Hambúrguer
  
Menu Degustação:  (servidos no ramequim em porções 
Escolher UM tipo entre as opções disponíveis:
  
- Escondidinho de carne seca                             
- Escondidinho de carne moída                            
- Strogonoff de Carne                                      
 - Nhoque à Bolonhesa 
 
Bebidas inclusas: 
 - Suco de Laranja ( Natural ) 
 - Água mineral  
 - Refrigerantes: Coca-Cola e Guaraná Antarctica, Coca Cola e Guaraná Antarctica Zero.
 - 30 litros de cerveja (Brahma ou Skol).  
  
Doces – 8 TIPOS: 
- Beijinho          - Bicho de pé (brigadeiro de morango)                         
- Brigadeiro                               - Casadinho (meio beijinho e meio brigadeiro)          
 -Mescladinho (meio brigadeiro branco e meio preto)
- Brigadeiro de leite ninho        - Cajuzinho             
   
Bolo - Servido com  SORVETE  
 
- Á escolher opção   
Encerramento - Mesa de Café:  
 
 -Café              - Churros  
  
  VALOR DA FESTA :  
 

 
 Nosso valor é á vista, podendo ser pago até 5 dias antes da festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato
 Consultar taxa de parcelamento no cartão ( pode ser realizada em até 10 x ).
 Podendo ser realizada qualquer dia da semana 

Adicional por pessoa a partir de 

40 PESSOAS R$ 4.000,00 

 
50 PESSOAS R$ 4.400,00 
 
60 PESSOAS R$ 4.900,00 
  
70 PESSOAS R$ 5.400,00 
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FESTA COCKTAIL TOP (COMPLETO) 
4 HORAS DE FESTA. 

Croquete de Carne                                           - Bauruzinho
Pasteizinhos de Carne                                      - Trouxinha de Fran
Doguinho                                                         -  Risoles de Calabresa 
Esfiha de Calabresa com requeijão                  - Kibe com queijo 
Esfiha de Carne                                                - Crespinho de Milho 

Mini Hambúrguer,    - Batata Frita,    - Nuggets de frango,     - Pipoca,

(servidos no ramequim em porções individuais) 
tipo entre as opções disponíveis: 

                            - Escondidinho de frango com requeijão               
                 - Fricassê de Frango 

Strogonoff de Carne                                                  - Strogonoff de frango 

Cola e Guaraná Antarctica, Coca Cola e Guaraná Antarctica Zero. 

Bicho de pé (brigadeiro de morango)                          
Casadinho (meio beijinho e meio brigadeiro)           

Mescladinho (meio brigadeiro branco e meio preto) 
              - Chumbinho 

 CONSULTE CORTESIAS DE CRIANÇAS

ser pago até 5 dias antes da festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato
Consultar taxa de parcelamento no cartão ( pode ser realizada em até 10 x ). 
Podendo ser realizada qualquer dia da semana  

Crianças: 0 a 05 anos Isento 
Adicional por pessoa a partir de 6 anos, sendo pago antecipado R$ 60,00, no dia da festa R$ 8
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Bauruzinho 
Trouxinha de Frango 
Risoles de Calabresa                                           
Kibe com queijo                    

nho de Milho                             

,    - Mini Pizza  

Escondidinho de frango com requeijão                

CONSULTE CORTESIAS DE CRIANÇAS 

ser pago até 5 dias antes da festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato.  

anos, sendo pago antecipado R$ 60,00, no dia da festa R$ 80,00. 
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Buffet I 

 

 

3 HORAS DE DURAÇÃO 

Entradas : 

 

- Milho cozido na manteiga  

- Pipoca  

- Torradas com patê de frango  

 

Acompanhamentos : ( 5 tipos ) 

 

- Coxinha de frango            - Crespinho de Milho

- Bolinha de Queijo            - Croquete de carne  

- Risoles de Palmito  

 

Menu Principal :                                                       

 

- Cuscuz de Frango 

- Hot Dog  

- Caldo quente da casa  

- Pastelzinhos de carne 

 

Bebida Quente :                               

 

-  Quentão  

 

Bebidas Normais : 

 

- Água mineral  

- Suco de laranja artificial  

- Refrigerantes: Coca-Cola e Guaraná Antarctica, Coca Cola e Guaraná Antarctica Zero.
 
 
Bolo : Sabor a escolher           Sobremesa :  Doce de abóbora         
 
 
 
VALOR para 40 pessoas + 10 crianças de 5 á 10 anos cortesia 
VALOR para 50 pessoas + 10 crianças de 5 á 10 anos cortesia 
VALOR para 60 pessoas + 10 crianças de 5 á 10 anos cortesia 
 
 
 
 Nosso valor é á vista, podendo ser pago até 5 dias antes da festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato
 Consultar taxa de parcelamento no cartão ( pode ser realizada em até 10 x ).

 
 
 

Adicional por pessoa a partir de 6

 
 

_____________ONDE A DIVERSÃO ACONTECE______________CARDÁPIOS
Buffet Infantil 

 
 
 

 

ARRAIÁ DO KID 

3 HORAS DE DURAÇÃO  

 

Crespinho de Milho 

 

Menu Principal :                                                        

Cola e Guaraná Antarctica, Coca Cola e Guaraná Antarctica Zero. 

oce de abóbora         - Arroz doce    

10 anos cortesia R$ 2.290,00 AV. 
10 anos cortesia R$ 2.690,00 AV 
10 anos cortesia R$ 3.040,00 AV 

ser pago até 5 dias antes da festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato
Consultar taxa de parcelamento no cartão ( pode ser realizada em até 10 x ). 

Crianças: 0 a 04 anos Isento 
icional por pessoa a partir de 6 anos, sendo pago antecipado R$ 40,00, no dia da festa R$ 60,00

CARDÁPIOS 
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ser pago até 5 dias antes da festa, dando sinal de 20% no fechamento do contrato.  

anos, sendo pago antecipado R$ 40,00, no dia da festa R$ 60,00 
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Buffet I

 

OPCIONAIS KID+ PARA INCREMENTAR AINDA MAIS A SUA FESTA!
 
- Mesa de Guloseimas: R$ 350,00 
( Pirulitos, chocolates, marshmallow, balas, confetes, suspiro

 
- Menu Degustação Adicional: Para 40 pessoas
                                     ( Escolher uma opção )
 
- Escondidinho de carne seca                 - Escondidinho de frango com requeijão              
- Escondidinho de carne moída                - Strogonoff de carne
- Nhoque à Bolonhesa                  - Strogonoff de frango
- Fricassê de Frango                                              - Rondelle de Presunto e queijo ao molho sugo 

 
 
- Mini Lanchonete : Para 40 pessoas R$100,00
                                 ( Escolher uma opção )
 
- Pastel de Queijo                                                           
- Pastel de Carne                                                           
- Mandioca Frita                                                              
- Isca de frango empanada com molho de alho               
- Penne ao molho bolonhesa                                             
- Barquinha de maionese                                                  
- Cuscuz mole                                                                   

 
- Mini Lanchinhos  : Para 40 pessoas R$ 160,00
                                  ( Escolher uma opção )
 
 - Mini Hambúrguer                   - Lanche frio ( Presunto,mussarela,alface,cenoura e patê de frango )
 - Mini cachorro quente  
 

- SALGADOS ASSADOS Para 40 pessoas R$120,00
                                           ( PODE ESCOLHER ATÉ 2 TIPOS )

                              
- Doguinho                                              
- Esfira de Calabresa com requeijão       
- Esfira de Carne                                  
 -Mini pizza  
- Bauruzinho 

 
 
 
- Mesa Dupla (2 temas): + R$ 180,00 
 
-  Cerveja Brahma ou Skol: R$ 15,00 LITRÃO
 

- Monitora exclusiva : R$ 50,00  
 
- Garçom adicional : R$ 80,00  

 
- Sorvete ( sabor creme ) : R$ 100,00 
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OPCIONAIS KID+ PARA INCREMENTAR AINDA MAIS A SUA FESTA!

, suspiro )  

Para 40 pessoas R$ 300,00, acima dessa quantidade R$ 10,00 por pessoa 
( Escolher uma opção ) 

Escondidinho de frango com requeijão               
Strogonoff de carne 
Strogonoff de frango 
Rondelle de Presunto e queijo ao molho sugo  

R$100,00, acima dessa quantidade R$ 5,00 por pessoa 
( Escolher uma opção ) 

                                                    - Nuggets de frango 
                                                     - Polenta frita  

                                                              - Polentinha ao molho de calabresa 
Isca de frango empanada com molho de alho               - Calabresa acebolada com torradas 

     - Berinjela caponata com torradas 
Barquinha de maionese                                                  - Milho cozido na manteiga 
Cuscuz mole                                                                   - Mini Filão com carne louca  

R$ 160,00,  acima dessa quantidade R$ 5,00 por pessoa
( Escolher uma opção ) 

Lanche frio ( Presunto,mussarela,alface,cenoura e patê de frango ) 

R$120,00,  acima dessa quantidade R$ 5,00 por pessoa
( PODE ESCOLHER ATÉ 2 TIPOS ) 

LITRÃO 
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OPCIONAIS KID+ PARA INCREMENTAR AINDA MAIS A SUA FESTA! 

acima dessa quantidade R$ 10,00 por pessoa  

 

acima dessa quantidade R$ 5,00 por pessoa 

acima dessa quantidade R$ 5,00 por pessoa 




