
ANEXO II
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

1000

1065 Preço por Emissão de TPOV       1.107,93 Obras e serviços de implantação, expansão e manutenção realizados em vias 
locais e calçadões

1066 Preço por Emissão de TPOV       1.295,72 Obras e serviços de implantação, expansão e manutenção realizados em vias 
coletoras

1067 Preço por Emissão de TPOV       1.588,47 Obras e serviços de implantação, expansão e manutenção realizados em vias 
arteriais e de trânsito rápido

1068 Preço por Emissão de TPOV          872,70 Obras e serviços de ligação domiciliar realizados em vias locais e calçadões

1069 Preço por Emissão de TPOV          872,70 Obras e serviços de ligação domiciliar realizados em vias coletoras

1070 Preço por Emissão de TPOV          953,65 Obras e serviços de ligação domiciliar realizados em vias arteriais e de 
trânsito rápido

1071 Preço por Etapa de Obra          175,75 
Obra/serviço de emergência, EM VIAS LOCAIS, Realizado em até 48 horas,  
SEM QUEBRA DE PAVIMENTO em poço de visitas(PV) ou aéreo com  
OCUPAÇÃO PARCIAL do passeio e/ou pista. 

1072 Preço por Etapa de Obra          297,52 
Obra/serviço de emergência, EM VIAS LOCAIS, Realizado em até 48 horas,  
COM QUEBRA DE PAVIMENTO utilizando MD (método destrutivo) e/ou MND 
(Método não destrutivo) com OCUPAÇÃO PARCIAL do passeio e/ou pista.

1073 Preço por Etapa de Obra 356,50        

Obra/serviço de emergência, EM VIAS LOCAIS, Realizado em até 48 horas, 
COM QUEBRA DE PAVIMENTO utilizando MD (método destrutivo) e/ou MND 
(Método não destrutivo) com OCUPAÇÃO TOTAL do passeio e/ou pista, com 
interdição total.

1074 Preço por Etapa de Obra  175,75        
Obra/serviço de emergência, EM VIAS COLETORAS, Realizado em até 48 
horas,   SEM QUEBRA DE PAVIMENTO em poço de visitas(PV) ou aéreo 
com OCUPAÇÃO PARCIAL do passeio e/ou pista, sem interdição total.

1075 Preço por Etapa de Obra 416,33        

Obra/serviço de emergência, EM VIAS COLETORAS,   Realizado em até 48 
horas,   COM QUEBRA DE PAVIMENTO utilizando MD (método destrutivo) 
e/ou MND (Método não destrutivo) com OCUPAÇÃO PARCIAL do passeio 
e/ou pista, sem interdição total. 

1076 Preço por Etapa de Obra 873,27        

Obra/serviço de emergência, EM VIAS COLETORAS,   Realizado em até 48 
horas,  COM QUEBRA DE PAVIMENTO utilizando MD (método destrutivo) 
e/ou MND (Método não destrutivo) com OCUPAÇÃO TOTAL do passeio e/ou 
pista, com interdição total.

1077 Preço por Etapa de Obra 234,17        

Obra/serviço de emergência, EM VIAS ARTERIAIS OU TRÂNSITO RÁPIDO,  
Realizado em até 48 horas,  SEM QUEBRA DE PAVIMENTO em poço de 
visitas(PV) ou aéreo com OCUPAÇÃO PARCIAL do passeio e/ou pista, sem 
interdição total.

1078 Preço por Etapa de Obra 887,77        

Obra/serviço de emergência, EM VIAS ARTERIAIS OU TRÂNSITO RÁPIDO, 
Realizado em até 48 horas,  COM QUEBRA DE PAVIMENTO utilizando MD 
(método destrutivo) e/ou MND (Método não destrutivo) com OCUPAÇÃO 
PARCIAL do passeio e/ou pista, sem interdição total.

1079 Preço por Etapa de Obra  1.478,03     

Obra/serviço de emergência, EM VIAS ARTERIAIS OU TRÂNSITO RÁPIDO, 
Realizado em até 48 horas,  COM QUEBRA DE PAVIMENTO utilizando MD 
(método destrutivo) e/ou MND (Método não destrutivo) com OCUPAÇÃO 
TOTAL do passeio e/ou pista, com interdição total. 

1080 Preço por Emissão de E-TPOV 247,41        Obras e serviços de ligação domiciliar com emissão de TPOV Eletrônico ( 
ETPOV).

1081 Preço por Emissão de TPOV 
Abrangente 662,29        Custo TPOV Abrangente - por SUBPREFEITURA /SERVIÇO/ 6 meses

1082 Preço por Emissão de TPOV 
Abrangente 89,35          Custo Operacional  por ocupação Viária por OBRA/SERVIÇO

Obra ou serviço de infra-estrutura urbana em via pública destinadas à implantação, instalação, manutenção ou manutenção de 
emergência 

Sub Código Critério  Preço (R$) Descrição

Observações:
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ANEXO II
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

1)Não haverá prestação de serviços operacionais da CET e, portanto, não haverá custos operacionais, em decorrência de atividades 
destinadas à simples verificações, inspeções e prospecção, realizadas em vias locais ou coletoras, que não envolvam quebra de pavimento e 
com o veículo de apoio estacionado em local permitido.

2) Sempre que a solicitação de permissão de ocupação da via referir-se a mais de um tipo de via, será cobrado o custo operacional 
correspondente ao da via mais importante, na seguinte ordem: via de trânsito rápido, arterial, coletora e local.
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2000

2001 Preço por Emissão de AET 33,44 Custo AET ANUAL

2002 Preço por Emissão de AET 43,66 Custo AET DIÁRIA

1- AET ANUAL : Conjunto Transportador vazio ou carregado com dimensões  limitado A: Comprimento:23m; largura:3,20m; Altura:4,40m, PBT: 45Ton. E para Guindastes, 
Caminhão Lança e Bomba de Concreto, Poliguindastes e demais mecânica operacional.  (* Conforme Portaria DSV 05/82 de 14/07/82)

2- AET DIÁRIA : Acima  de uma das dimensões da AET ANUAL e com Intinerário Específico. (* Conforme Portaria DSV 05/82 de 14/07/82)

Veículos de Transporte de Cargas Especiais

Sub Código Critério Preço (R$) Descrição

Observações:



 ANEXO II
CONCENTRAÇÕES PÚBLICAS E OCORRÊNCIAS ESPECIAIS

10000

10170 Preço por dia de evento            2.644,25 Ginásio do Ibirapuera, com até 5 horas de duração por dia.

10171 Preço por dia de evento            5.610,65 Ginásio do Ibirapuera, com mais de  5 hs até 10 horas de duração por dia.

10172 Preço por dia de evento               471,10 Ginásio Mauro Pinheiro, com até 5 horas de duração por dia.

10173 Preço por dia de evento               641,70 Ginásio Mauro Pinheiro, com mais de 5 horas de duração por dia.

10174 Preço por dia de evento            1.303,90 Expo Center Norte - Com ocupação de somente 01 Pavilhão (Amarelo, Azul, Verde,Vermelho ou Branco)  e com 
público de até 2.000 pessoas.

10175 Preço por dia de evento            2.132,90 Expo Center Norte - Com ocupação de somente  01 Pavilhão (Amarelo, Azul, Verde, Vermelho ou Branco) e com 
público acima de 2.000 pessoas.

10176 Preço por dia de evento            3.566,45 Expo Center Norte - Com ocupação de 02 Pavilhões (Amarelo, Azul, Verde, Vermelho ou Branco) e com público de 
até 10.000 pessoas.

10177 Preço por dia de evento            6.279,80 Expo Center Norte - Com ocupação de 02 Pavilhões (Amarelo, Azul, Verde, Vermelho ou Branco) e com público 
acima de 10.000 pessoas.

10178 Preço por dia de evento            8.925,60  Expo Center Norte - com ocupação de mais de 02 pavilhões (Amarelo, Azul, Verde, Vermelho ou Branco) e publico 
acima de 10.000 pessoas. 

10179 Preço por dia de evento            1.303,90 Pavilhão de Exposição do Anhembi  - Com ocupação de somente 01 Pavilhão (Norte, Sul, Oeste e/ou Anexo G) e 
com público de até 2.000 pessoas.

10180 Preço por dia de evento            2.132,90 Pavilhão de Exposição do Anhembi - Com ocupação de somente 01 Pavilhão e/ou Anexo G  com público acima de 
2.000 pessoas.

10181 Preço por dia de evento            3.689,05  Pavilhão de Exposição do Anhembi - Com ocupação de 02 Pavilhões  com público de até 10.000 pessoas. 

10182 Preço por dia de evento            6.078,30  Pavilhão de Exposição do Anhembi - Com ocupação de 02 Pavilhões com público acima de  10.000 pessoas. 

10183 Preço por dia de evento            8.925,60  Pavilhões de Exposições do Anhembi com ocupação de mais de 2 Pavilhões e/ou anexo G). 

10184 Preço por dia de evento               372,10 
 Feirão de Veículos - No Sambódromo  ou Expo Center Norte ou Lar Center ou Parque de Materiais da Aeronáutica.
Transamérica, CEAGESP e demais áreas confinadas não destinadas à comércio regular de veículos. 

10185 Preço por dia de evento               518,70  Palácio das Convenções do Anhembi com público de até 2.000 pessoas. 

10186 Preço por dia de evento            2.118,80  Palácio das Convenções do Anhembi com público acima de 2.000 pessoas até 4.000 pessoas. 

10187 Preço por dia de evento            1.657,05  Expo Barra Funda ou Espaço das Américas, evento com até 6 horas de duração, com até 8.000 pessoas. 

10188 Preço por dia de evento            2.392,20  Expo Barra Funda ou Espaço das Américas, evento com mais de 6 horas de duração, com até 8.000 pessoas. 

10189 Preço por dia de evento               850,00  Centro de Exposições Imigrantes com público inferior a 5.000 pessoas. 

10190 Preço por dia de evento            4.760,10  Centro de Exposições Imigrantes com público acima de 5.000 até 7.500 pessoas. 

10191 Preço por dia de evento          13.783,40  Centro de Exposições Imigrantes com público acima de 7.500 até 12.000 pessoas. 

10192 Preço por dia de evento          23.439,90  Centro de Exposições Imigrantes com público acima de 12.000 pessoas. 

10193 Preço por dia de evento               764,70  Credicard Hall com público até 2.000 pessoas. 

10194 Preço por dia de evento            1.808,65  Credicard Hall com público acima de 2.000 até 4.000 pessoas. 

10195 Preço por dia de evento            3.152,60  Credicard Hall com público acima de 4.000 até 6.000 pessoas. 

10196 Preço por dia de evento            4.474,30  Credicard Hall com público acima de 6.000 pessoas. 

10197 Preço por dia de evento               919,85  Joquei Clube em eventos que excedem ou comprometem a capacidade do estacionamento interno. 

10198 Preço por dia de evento               322,75  HSBC BRASIL com Público até 500 pessoas. 

10199 Preço por dia de evento               817,60  HSBC BRASIL com Público acima de 500 e até 2.000 pessoas. 

10200 Preço por dia de evento            1.973,40  HSBC BRASIL com Público acima de 2.000 até 4.500 pessoas. 

10201 Preço por dia de evento               732,30  Transamérica Expo Center com público até 2.000 pessoas. 

10202 Preço por dia de evento            2.528,90  Transamérica Expo Center com público acima de 2.000 até 4.000 pessoas. 

10203 Preço por dia de evento            7.401,70  Transamérica Expo Center com público acima de 4.000 até 6.000 pessoas. 

10204 Preço por dia de evento          15.243,60  Transamérica Expo Center com público acima de 6.000 até 8.000 pessoas. 

10205 Preço por dia de evento          18.189,20  Transamérica Expo Center com público acima de 8.000  até 10.000 pessoas. 

10206 Preço por dia de evento               544,75  Teatro ALFA com público até 1000 pessoas. 

20000

20054 Preço por dia de evento               764,70 Evento com aglomeração de pessoas em local fixo, com até 6 horas de duração por dia, em via local ou coletora, 
em área pré-definida com ocupação e interdição de 1 quadra.

20055 Preço por dia de evento            1.191,20 Evento com aglomeração de pessoas em local fixo, acima de 6 horas de duração por dia, em via local ou coletora, 
em área pré-definida com ocupação e interdição de 1 quadra.

20056 Preço por dia de evento            3.242,20 
Evento com aglomeração de pessoas em local fixo, com até 6 horas de duração por dia, em via local ou coletora, 
em área pré-definida com ocupação de 2 a 4 quadras e interdição das demais vias adjacentes necessárias a 
realização do evento.

20057 Preço por dia de evento            5.534,60 
Evento com aglomeração de pessoas em local fixo, acima de 6 horas de duração por dia, em via local ou coletora, 
em área pré-definida com ocupação de 2 a 4 quadras e interdição das demais vias adjacentes necessárias a 
realização do evento.

Descrição

Shows, Espetáculos Musicais e/ou Culturais, Feiras, Mostras, Exposições, Desfiles Carnavalescos, Festas Folclóricas tradicionais e/ou típicas, Comemorações de 
caráter social não isentos de pagamento, Desfiles de moda ou eventos similares realizados na via pública.

Sub Código Critério  Preço (R$) 

Feiras, Exposições, Congressos, Mostras, Desfiles de Moda, Solenidades ou outros eventos similares realizados em centros de exposição, casas de espetáculo ou
locais similares em recinto fechado, público ou privado.

Sub Código Critério  Preço (R$) Descrição
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 ANEXO II
CONCENTRAÇÕES PÚBLICAS E OCORRÊNCIAS ESPECIAIS

20058 Preço por dia de evento            1.354,50 Evento que envolva deslocamento de pedestres, com ou sem veículo de apoio, até 3 horas de duração por dia, ao 
longo de um percurso pré-definido e público até 1.000 pessoas.

20059 Preço por dia de evento            2.234,10 Evento que envolva deslocamento de pedestres, com ou sem veículo de apoio, de 3 a 6 horas de duração por dia, 
ao longo de um percurso pré-definido e público até 1000 pessoas.

20060 Preço por dia de evento            3.369,30 Evento que envolva deslocamento de pedestres, com ou sem veículo de apoio, com até 6 horas de duração por dia,
ao longo de um percurso pré-definido e público acima de 1.000 até 3.000 pessoas

20061 Preço por dia de evento            1.157,30 Desfile de veículos, em percurso pré-definido, com até 4 horas de duração.

20062 Preço por dia de evento               786,70 Vale do Anhangabaú, no calçadão, com público até 3.000 pessoas.

20063 Preço por dia de evento            2.048,30 Vale do Anhangabaú, no calçadão, com público acima 3.000 a 5.000 pessoas.

30000

30244 Preço por dia de evento               594,10 Teatro Renault com público até 500 pessoas.

30245 Preço por dia de evento               764,70 Teatro Renault com público acima de 500 pessoas por dia.

30246 Preço por dia de evento               508,80 Sala São Paulo, com montagem de faixa de tráfego reversível de circulação.

30247 Preço por dia de evento               938,70 Evento Fasano com até 4 horas de duração e público até 700 pessoas.

30248 Preço por dia de evento            1.231,90 Evento na Fasano com até 4 horas de duração e público com mais de 700 pessoas.

30249 Preço por dia de evento            2.644,25 Ginásio do Ibirapuera, com até 5 horas de duração por dia.

30250 Preço por dia de evento            5.610,65 Ginásio do Ibirapuera, com mais de  5 hs até 10 horas de duração por dia.

30251 Preço por dia de evento               471,10 Ginásio Mauro Pinheiro, com até 5 horas de duração por dia.

30252 Preço por dia de evento               641,70 Ginásio Mauro Pinheiro, com mais de 5 horas de duração por dia. 

30253 Preço por dia de evento            1.231,90 Bom Retiro Fashion Business

30254 Preço por dia de evento               594,10 Praça da Luz - Exposição de Carros Antigos 

30255 Preço por dia de evento            6.678,00  Associação Portuguesa de Desportos com público de até 10.000 pessoas.

30256 Preço por dia de evento          13.958,30  Associação Portuguesa de Desportos com público acima de 10.000 pessoas.

30257 Preço por dia de evento            1.657,05 Expo Barra Funda ou Espaço das Américas, evento com até 6 horas de duração, com até 8.000 pessoas.

30258 Preço por dia de evento            2.392,20 Expo Barra Funda ou Espaço das Américas, evento com mais de 6 horas de duração, com até 8.000 pessoas.

30259 Preço por dia de evento            1.157,30 Memorial da América Latina com público de até 3.000 pessoas.

30260 Preço por dia de evento            5.692,90 Memorial da América Latina com público acima de 3.000  até 10.000 pessoas.

30261 Preço por dia de evento          11.913,40 Memorial da América Latina com público acima de 10.000 até 20.000 pessoas.

30262 Preço por dia de evento          22.071,00 Memorial da América Latina com público acima de 20.000 pessoas.

30263 Preço por dia de evento               444,00 Ginásio do Pacaembu, evento com até 6 horas de duração.

30264 Preço por dia de evento               614,60 Ginásio do Pacaembu, evento com mais de 6 horas de duração.

30265 Preço por dia de evento          32.144,10 
Shows - Sambódromo do Anhembi com ocupação de faixa de rolamento da Av. Olavo Fontoura, sent CV/SANT, e 
bloqueio total da R. Prof. Milton Rodrigues, sent. Olavo/Marginal. Bloqueio definido pela CET.Público de até 30.000 
pessoas.

30266 Preço por dia de evento            2.118,80  Expo Center Norte - Baile de Formatura  

30267 Preço por dia de evento          11.165,90  Parque da Independência, com duração até 8 horas e público até 10.000 pessoas, sem interdição da Av. Nazaré. 

30268 Preço por dia de evento          19.311,20  Parque da Independência, com duração até 8 horas e público acima de 10.000 pessoas, com necessidade de 
interdição da Av. Nazaré. 

30269 Preço por dia de evento               764,70  Credicard Hall com público até 2.000 pessoas. 

30270 Preço por dia de evento            1.808,65  Credicard Hall com público acima de 2.000 até 4.000 pessoas. 

30271 Preço por dia de evento            3.152,60  Credicard Hall com público acima de 4.000 até 6.000 pessoas. 

30272 Preço por dia de evento            4.474,30  Credicard Hall com público acima de 6.000 pessoas. 

30273 Preço por dia de evento            4.554,70  Shows no SESC Interlagos com público acima de 5.000 pessoas. 

30274 Preço por dia de evento               322,75  HSBC BRASIL com Público até 500 pessoas. 

30275 Preço por dia de evento               817,60  HSBC BRASIL com Público acima de 501 e até 2.000 pessoas. 

30276 Preço por dia de evento            1.973,40  HSBC BRASIL com Público acima de 2.001 até 4.500 pessoas. 

30277 Preço por evento.        134.381,60 Estádio do Morumbi - com público até 80.000 pessoas, aos sábados, domingos e feriados, para 01 dia de evento.

30278 Preço por evento.        206.766,60 Estádio do Morumbi - com público até 80.000 pessoas/dia, para 02 dias consecutivos de evento, sendo 01 dia útil e 
01 dia do final de semana.

30279 Preço por evento.        138.844,00 Estádio do Morumbi - dia útil, com público até 80.000 pessoas/dia, para 01 dia de evento.

30280 Preço por dia de evento               732,30 Transamérica Expo Center com público até 2.000 pessoas.

Shows, Espetáculos Musicais e/ou Culturais, Desfiles Carnavalescos, Festas Folclóricas, Comemorações de caráter social não isentos de pagamento, Atividades 
de Lazer e Entretenimento ou eventos similares, realizados em recinto fechado, público ou privado. 

Sub Código Critério  Preço (R$) Local/Descrição
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 ANEXO II
CONCENTRAÇÕES PÚBLICAS E OCORRÊNCIAS ESPECIAIS

30281 Preço por dia de evento            2.528,90 Transamérica Expo Center com público acima de 2.000 até 4.000 pessoas.

30282 Preço por dia de evento            7.401,70 Transamérica Expo Center com público acima de 4.000 até 6.000 pessoas.

30283 Preço por dia de evento          15.243,60 Transamérica Expo Center com público acima de 6.000 até 8.000 pessoas.

30284 Preço por dia de evento          18.189,20 Transamérica Expo Center com público acima de 8.000  até 10.000 pessoas.

40000

40042 Preço por dia de evento 7.465,20           Pacaembu com público até 20.000 pessoas.

40043 Preço por dia de evento 10.301,00         Pacaembu com público acima de 20.000 e até 30.000 pessoas.

40044 Preço por dia de evento 16.139,20         Pacaembu com público acima de 30.000 pessoas

40045 Preço por dia de evento 3.355,20           Canindé com público até 10.000 pessoas.

40046 Preço por dia de evento 6.034,00           Canindé com público acima de 10.000 pessoas.

40047 Preço por dia de evento 10.834,00         Morumbi com público de até 20.000 pessoas.

40048 Preço por dia de evento 16.629,80         Morumbi com público acima de 20.000 e até 30.000 pessoas.

40049 Preço por dia de evento 27.181,20         Morumbi com público acima de 30.000 e até 50.000 pessoas.

40050 Preço por dia de evento 35.840,00         Morumbi com público acima de 50.000 pessoas.

40051 Preço por dia de evento 14.251,00         Arena Corinthians com público até 25.000 pessoas.

40052 Preço por dia de evento 25.457,40         Arena Corinthians com público acima 25.000 pessoas.

50000

50055 Preço por dia de evento 46.807,70          Corrida com percurso no Centro Histórico de São Paulo. 

50056 Preço por dia de evento 5.931,20            Corrida Iguatemi Fashion Run -  percurso somente em vias locais. 

50057 Preço por dia de evento 30.849,60          Corrida com percurso de até 10 Km utilizando Av. Rubem Berta/ Av. Pedro Álvares Cabral / Av. República do 
Libano, com até 5.000 participantes.  

50058 Preço por dia de evento 9.927,20            Prova de pedestre do Clube Atletico Monte Líbano, percurso de 6 Km, utilizando a Av. Ibirapuera e vias locais no
entorno do Clube. 

50059 Preço por dia de evento 27.331,40          Meia Maratona de revezamento, no entorno do Parque da Independência. 

50060 Preço por dia de evento 27.331,40          Corrida 10km no entorno do Parque da Independência. 

50061 Preço por dia de evento 20.165,60          Evento com percurso de até 10 Km, com utilização da via elevada Gen. Artur da Costa e Silva em toda sua 
extensão, aos Domingos e Feriados. 

50062 Preço por dia de evento 785,20               Evento na área interna da USP, com operacionalização dos acessos e entorno. 

50063 Preço por dia de evento 15.506,20         
Corrida que utilizam ou não area interna do Jockey Club com largada nos portões 6a e/ou 1, utilizando as vias : 
Lineu de Paula Machado, Tunel Eurycledes de Jesus Zerbini, Av Valdemar Ferreira com retorno pela Rua Romão 
Gomes, ida e volta.

60000

60073 Preço por dia de evento               338,20  Em via local, SEM acompanhamento operacional. 

60074 Preço por dia de evento               679,40  Em via local, com até 6 horas de duração. 

60075 Preço por dia de evento            1.020,60  Em via local com duração de 6 a 12 horas. 

60076 Preço por dia de evento            1.703,00  Em via local com duração de 12 a 24 horas. 

60077 Preço por dia de evento               747,75  Em via coletora com duração de até 6 horas. 

60078 Preço por dia de evento            1.088,95  Em via coletora com duração de 6 a 12 horas. 

60079 Preço por dia de evento            1.771,35  Em via coletora com duração de 12 a 24 horas. 

60080 Preço por dia de evento            1.102,90  Em via arterial com duração de até 6 horas. 

60081 Preço por dia de evento            1.529,40  Em via arterial com duração de 6 a 12 horas. 

60082 Preço por dia de evento            2.382,40  Em via arterial com duração de 12 a 24 horas. 

60083 Preço por dia de evento               406,55  Em via Coletora SEM acompanhamento operacional. 

60084 Preço por dia de evento               813,10  Em via Arterial SEM acompanhamento operacional. 

60085 Preço por dia de evento               635,25  Em via Local SEM acompanhamento operacional, com reserva de vaga. 

60086 Preço por dia de evento               976,45  Em via Local até 6 horas de duração, com reserva de vaga. 

Corridas de Pedestrianismo, Ciclismo e modalidades similares em via pública. 

Sub Código Critério  Preço (R$) 

Partidas de Futebol em Estádios 

Sub Código Critério  Preço (R$) Descrição

Critério  Preço (R$) Descrição

Descrição

Filmagem, fotografia, produção de audiovisuais e similares, considerando reserva de vagas de até 30 metros em local permitido.

Sub Código
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 ANEXO II
CONCENTRAÇÕES PÚBLICAS E OCORRÊNCIAS ESPECIAIS

60087 Preço por dia de evento            1.317,65  Em via Local com duração de 6 a 12 horas, com reserva de vaga. 

60088 Preço por dia de evento            2.000,05  Em via Local com duração de 12 a 24 horas, com reserva de vaga. 

60089 Preço por dia de evento               703,60  Em via Coletora SEM acompanhamento operacional, com reserva de vaga. 

60090 Preço por dia de evento            1.044,80  Em via Coletora com duração de até 6 horas, com reserva de vaga. 

60091 Preço por dia de evento            1.386,00  Em via Coletora com duração de 6 a 12 horas, com reserva de vaga. 

60092 Preço por dia de evento            2.068,40  Em via Coletora com duração de 12 a 24 horas, com reserva de vaga. 

60093 Preço por dia de evento            1.110,15  Em via Arterial SEM acompanhamento operacional, com reserva de vaga. 

60094 Preço por dia de evento            1.399,95  Em via Arterial com duração de até 6 horas, com reserva de vaga. 

60095 Preço por dia de evento            1.826,45  Em via Arterial com duração de 6 a 12 horas,com reserva de vaga. 

60096 Preço por dia de evento            2.679,45  Em via Arterial com duração de 12 a 24 horas,com reserva de vaga. 

80000

80108 Preço por dia de evento 201,58               Com duração de até 1 dia, em locais com estacionamento permitido.  

80109 Preço por semana de evento 280,91               Com duração Semanal maior que 1  dia, em locais com estacionamento permitido.  

80110 Preço por dia de evento 229,73               Com duração de até 1 dia, em locais com estacionamento regulamentado. 

80111 Preço por semana de evento 485,63               Com duração Semanal maior que 1 dia, em locais com estacionamento regulamentado. 

80112 Preço por dia de evento 297,05              Área destinada para embarque/desembarque de passageiros para até dois veículos de transporte coletivo.

85000

85017 Preço por dia de evento 577,15              Içamento de equipamentos ou materiais com monitoramento de até 4  horas em vias locais e coletoras.

85018 Preço por dia de evento 662,45              Içamento de equipamentos ou materiais com monitoramento de até 4 horas em via arterial  com ocupação até meia 
pista.

85019 Preço por dia de evento 747,75              Içamento de equipamentos ou materiais com monitoramento  de  4 a 8 horas em vias  locais e coletoras.

85020 Preço por dia de evento 918,35              Içamento de equipamentos ou materiais com monitoramento  de 4 a 8 horas em via arterial com ocupação até meia 
pista.

85021 Preço por dia de evento 1.371,35           Içamento de equipamentos materiais com monitoramento de  8 a 12 horas em vias  locais e coletoras.

85022 Preço por dia de evento 1.683,15           Içamento de equipamentos ou materiais com monitoramento de 8 a 12 horas em via arterial com ocupação até 
meia pista.

85023 Preço por dia de evento 2.447,95           Içamento de equipamentos ou materiais com monitoramento  de  12 a 24 horas em vias  locais e coletoras.

85024 Preço por dia de evento 2.789,15           Içamento de equipamentos  ou materiais com monitoramento  de 12 a 24 horas em via arterial com ocupação até 
meia pista.

85025 Preço por dia de evento 888,95              Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de até 4 horas em vias  locais e coletoras.

85026 Preço por dia de evento 1.030,15           Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de até 4 horas em via arterial  com ocupação até meia
pista.

85027 Preço por dia de evento 1.653,75          Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de  4 a 8 horas em vias  locais e coletoras.

85028 Preço por dia de evento 2.106,75           Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de 4 a 8 horas em via arterial com ocupação até meia 
pista.

85029 Preço por dia de evento 2.277,35           Içamento de equipamentos materiais com operação viária de  8 a 12 horas em vias  locais e coletoras.

85030 Preço por dia de evento 2.618,55           Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de 8 a 12 horas em via arterial com ocupação até 
meia pista.

85031 Preço por dia de evento 3.583,35           Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de  12 a 24 horas em vias  locais e coletoras.

85032 Preço por dia de evento 4.095,15           Içamento de equipamentos  ou materiais com operação viária de 12 a 24 horas em via arterial com ocupação até 
meia pista.

90000

90008 Preço por dia de evento 679,40              Com ocupação parcial da via e duração de até 4 horas

Sub Código Critério  Preço (R$) 

Simulação de Incêndio e/ou treinamento de abandono de incêndio

Içamento e/ou Patolamento com Equipamentos Munck e/ou Guindaste.

Observações:

1) Para a finalidade desta tabela, entende-se: a) "dia de realização do evento" o período de até 24 horas de duração, limitado à duração do evento quando essa informação 
estiver contida na sua descrição; b) "duração do evento", a duração do evento que consta na sua descrição; c) "preço por evento", considerado para o evento do início ao fim.

Veículos de transporte de Mudanças, Geradores de energia elétrica (motorizados ou não), de Carga e Descarga e Embarque e Desembarque de passageiros.

Sub Código Critério  Preço (R$) Descrição

Descrição
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