
3.2.2.1. Quadras de tênis descobertas
3.2.2.1.1. 8024 utilização por amadores - hora diurna 69,00
3.2.2.1.2. 8025 utilização por amadores - hora noturna 99,00
3.2.2.1.3. 8026 competição profissional sem cobrança de ingresso - diária 2.251,00

3.2.2.1.4. 8027 competição profissional com cobrança de ingressos - uso diurno - garantia mínima de R$ 2.252,00 ou 12% sobre a renda bruta 

3.2.2.1.5. 8028 competição profissional com cobrança de ingressos - uso noturno - garantia mínima de R$ 2.363,00 ou 15% sobre a renda bruta

3.2.2.1.6. 8029 competição amadora sem cobrança de ingresso - diária 2.251,00

3.2.2.1.7. 8030 competição amadora com cobrança de ingresso - uso diurno - garantia mínima de R$ 2.252,00 ou 12% sobre a renda bruta 

3.2.2.1.8. 8031 competição amadora com cobrança de ingresso - uso noturno - garantia mínima de R$ 2.451,00 ou 15% sobre a renda bruta
3.2.2.2. Quadras de tênis coberta
3.2.2.2.1. 8032 utilização por amadores - hora diurna 113,00
3.2.2.2.2. 8033 utilização por amadores - hora noturna 136,00
3.2.2.2.3. 8034 competição profissional sem cobrança de ingresso - diária 3.751,00

3.2.2.2.4. 8035 competição profissional com cobrança de ingresso - uso diurno - garantia mínima de R$ 3.731,00 ou 12% sobre a renda bruta 

3.2.2.2.5. 8036 competição profissional com cobrança de ingresso - uso noturno - garantia mínima de R$ 4.118,00 ou 15% sobre a renda bruta
3.2.2.2.6. 8037 competição amadora sem cobrança de ingresso - diária 3.751,00

3.2.2.2.7. 8038 competição amadora com cobrança de ingresso - uso diurno - garantia mínima de R$ 3.731,00 ou 12% sobre a renda bruta 

3.2.2.2.8. 8039 competição amadora com cobrança de ingresso - uso noturno - garantia mínima de R$ 4.118,00 ou  15% sobre a renda bruta
3.2.3. Piscina
3.2.3.1. 8040 utilização por amadores/profissionais - hora diurna individual 114,00
3.2.3.2. 8041 utilização por amadores/profissionais - hora noturna individual 136,00
3.2.3.3. 8042 competição profissional sem cobrança de ingresso - diária 9.753,00

3.2.3.4. 8043 competição profissional com cobrança de ingressos - uso diurno - garantia mínima de R$ 8.831,00 ou 12% sobre a renda bruta 

3.2.3.5. 8044 competição profissional com cobrança de ingressos - uso noturno - garantia mínima de R$ 10.796,00 ou 15% sobre a renda bruta
3.2.3.6. 8045 competição amadora sem cobrança de ingresso - diária 9.753,00

3.2.3.7. 8046 competição amadora com cobrança de ingresso - uso diurno - garantia mínima de R$ 9.736,00 ou 12% sobre a renda bruta 
3.2.3.8. 8047 competição amadora com cobrança de ingresso - uso noturno - garantia mínima de R$ 10.796,00 ou 15% sobre a renda bruta
3.2.4. Salão Nobre
3.2.4.1. 8050 período das 8:00 as 18:00hs. 6.818,00
3.2.4.2. 9617 período noturno 8.863,00
3.2.5. 8053 vão livre do Tobogã - área externa - diária 3.751,00
3.2.6. 8055 outros locais - diária por m² 69,00

3.2.7. 8056 bilheteria (por setor) - para eventos não realizados no estádio - diária 294,00
3.2.8. Ginásio Poliesportivo
3.2.8.1. 8057 período das 8:00 às 12:00 hs 992,00
3.2.8.2. 8058 período das 12:00 às 16:00 hs 992,00
3.2.8.3. 8059 período das 16:00 às 20:00 hs 1.239,00
3.2.8.4. 8060 eventos sem cobrança de ingresso 6.602,00

3.2.8.5. 8061 eventos com cobrança de ingresso - diurnos - garantia mínima de R$ 6.579,00 ou 12% sobre a renda bruta 

3.2.8.6. 8062 eventos com cobrança de ingresso - noturnos - garantia mínima de R$ 7.252,00 ou 15% sobre a renda bruta

3.2.8.7. 8063 mobilização e desmobilização de infra-estrutura para  a  realização do evento - por dia (das 8:30 às 17:30 hs) 5.837,00

3.2.8.8. 9354 período de duas horas - diurno 496,00
3.2.8.9. 9355 período de duas horas - noturno 616,00

3.2.8.10. 9894 utilização da lanchonete do ginásio e/ou permanência de ambulantes no interior do ginásio para a venda de
alimentos, nas hipóteses dos itens 3.2.8.1 a 3.2.8.9 - por período                                523,00 

3.3. ESTÁDIO  MUNICIPAL  DE BEISEBOL  "MIE NISHI"   

3.3.1. Campo de beisebol
3.3.1.1. 8064 campo de beisebol, por terceiros - hora diurna 80,00
3.3.1.2. 8065 campo de beisebol, por terceiros - hora noturna 159,00

3.3.1.3. 8066 campo de beisebol, por terceiros - com cobrança de ingresso 
 12% sobre a renda bruta 

3.3.1.4. 9924 mobilização e desmobilização de infraestrutura para realização de evento - por dia (das 8:30 as 17:30 hs) 2.526,00

3.3.2. Campo de gateball
3.3.2.1. 8067 campo de gateball, por terceiros - hora diurna 23,00
3.3.2.2. 8068 campo de gateball, por terceiros - hora noturna 45,00

3.3.2.3. 8069 campo de gateball, por terceiros - com cobrança de ingresso 12% sobre a renda bruta 

3.3.3. Ginásio de sumô
3.3.3.1. 8070 ginásio de sumô - hora diurna 23,00
3.3.3.2. 8071 ginásio de sumô - hora noturna 45,00
3.3.3.3. 8072 ginásio de sumô - competições - por hora diurna 59,00
3.3.3.4. 8073 ginásio de sumô - competições - por hora noturna 80,00

3.3.3.5. 8074 ginásio de sumô - com cobrança de ingresso 
 12% sobre a renda bruta 

3.3.3.6. 9925 mobilização e desmobilização de infraestrutura para realização de evento - por dia (das 8:30 as 17:30 hs) 2.526,00

3.3.4. Salão de ginástica
3.3.4.1. 8075 salão de ginástica, por terceiros - hora diurna 23,00
3.3.4.2. 8076 salão de ginástica, por terceiros - hora noturna 37,00
3.3.4.3. 8077 salão de ginástica para eventos não esportivos - hora diurna 66,00
3.3.4.4. 8078 salão de ginástica para eventos não esportivos - hora noturna 145,00
3.3.4.5. 8079 salão de ginástica para eventos não esportivos - com cobrança de ingresso 12% sobre a renda bruta 


