
 ANEXO II
CONCENTRAÇÕES PÚBLICAS E OCORRÊNCIAS ESPECIAIS

10000

Sub Código Critério  Preço (R$) Descrição

10257
Preço por dia de realização do 
evento

              488,55 
Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro, com público até 1000 pessoas e com até 6 horas de 
duração por dia.

10258
Preço por dia de realização do 
evento

              572,85 
Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro, com público até 1000 pessoas e com duração de 6:01hs 
até 12hs por dia.

10259
Preço por dia de realização do 
evento

           1.314,30 
Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro, com público de 1001 até 5000 pessoas e com até 6 
horas de duração por dia.

10260
Preço por dia de realização do 
evento

           1.820,10 
Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro, com público de 1001 até 5000 pessoas e com duração 
de 6:01hs até 12hs por dia.

10261
Preço por dia de realização do 
evento

           3.986,80 
Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro, com público de 5001 até 10.000 pessoas e com até 6 
horas de duração por dia.

10262
Preço por dia de realização do 
evento

           5.915,60 
Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro, com público de 5001 até 10.000 pessoas e com duração 
de 6:01hs até 12hs por dia.

10263
Preço por dia de realização do 
evento

              404,25 Auditório do Ibirapuera com até 800 pessoas por dia

10264
Preço por dia de realização do 
evento

           1.415,85 Auditório do Ibirapuera com público de 801 até 5.000 pessoas e platéia externa

10265
Preço por dia de realização do 
evento

           2.447,30 Auditório do Ibirapuera com público de 5001 até 15.000 pessoas e platéia externa

10266
Preço por dia de realização do 
evento

           1.291,40 
Expo Center Norte - Com ocupação de somente 01 Pavilhão (Amarelo, Azul, Verde,Vermelho ou Branco)  e com 
público de até 2.000 pessoas.

10267
Preço por dia de realização do 
evento

           2.110,80 
Expo Center Norte - Com ocupação de somente  01 Pavilhão (Amarelo, Azul, Verde, Vermelho ou Branco) e com 
público acima de 2.001 pessoas inclusive.

10268
Preço por dia de realização do 
evento

           3.530,65 
Expo Center Norte - Com ocupação de 02 Pavilhões (Amarelo, Azul, Verde, Vermelho ou Branco) e com público de 
até 10.000 pessoas.

10269
Preço por dia de realização do 
evento

           6.222,10 
Expo Center Norte - Com ocupação de 02 Pavilhões (Amarelo, Azul, Verde, Vermelho ou Branco) e com público  
acima de 10.001 pessoas inclusive.

10270
Preço por dia de realização do 
evento

           8.840,40 
Expo Center Norte - com ocupação de mais de 02 pavilhões (Amarelo, Azul, Verde, Vermelho ou Branco) e publico 
acima de 10.000 pessoas.

10271
Preço por dia de realização do 
evento

              302,98 
Pavilhão de Exposição do Anhembi  - Com ocupação de até 02 Pavilhões (Norte, Sul, Oeste e/ou Anexo G) e com 
público de até 3.000 pessoas por dia, com duração até 10h/dia

10272
Preço por dia de realização do 
evento

           1.907,55 Pavilhão de Exposição do Anhembi - com público de 3.001 a 5.000 pessoas/dia, com duração de até 10h/dia.

10273
Preço por dia de realização do 
evento

           3.341,50 Pavilhão de Exposição do Anhembi - com público de 5.001 a 10.000 pessoas/dia, com duração de até 10h/dia.

10274
Preço por dia de realização do 
evento

           5.684,60 
Pavilhão de Exposição do Anhembi - com público acima de 10.001 pessoas/dia, inclusive com duração de até 
10h/dia.

10275
Preço por dia de realização do 
evento

              218,68 
Palácio de Convenções do Anhembi, com público de até 3.000 pessoas/dia, com acompanhamento operacional 
periódico.

10276
Preço por dia de realização do 
evento

           1.027,45 
Palácio de Convenções do Anhembi , com público de 3.001  a 5.000 pessoas/dia com acompanhamento 
operacional.

10277
Preço por dia de realização do 
evento

              218,68 
Feira de Veículos - No Sambódromo, Parque de Materiais da Aeronáutica e demais áreas confinadas não 
destinadas a comércio regular de veículos.

10278 Preço por semana            1.196,23 Feiras de Veículos comerciais "Feirão Auto Show" e "Auto Show Collection" - no Anhembi

10279
Preço por dia de realização do 
evento

              218,68 Espaço Pró Magno - com público de até 3.000 pessoas/dia, com duração de até 10h/dia

10280
Preço por dia de realização do 
evento

              437,35 Espaço Pró Magno - com público acima de 3.001 pessoas/dia, inclusive com duração acima de 10h/dia

10281
Preço por dia de realização do 
evento

           1.640,00 Expo Barra Funda ou Espaço das Américas, evento com até 6 horas de duração, com até 8.000 pessoas.

10282
Preço por dia de realização do 
evento

           2.367,70 
Expo Barra Funda ou Espaço das Américas, evento com acima de 6:01 horas de duração,inclusive com até 8.000 
pessoas.

10283
Preço por dia de realização do 
evento

              320,30 HSBC BRASIL com público até 500 pessoas.

10284
Preço por dia de realização do 
evento

              741,80 HSBC BRASIL com público de 501 até 2.000 pessoas.

10285
Preço por dia de realização do 
evento

           1.383,10 HSBC BRASIL com público de 2.001 até 4.500 pessoas.

10286
Preço por dia de realização do 
evento

              725,25 Transamérica Expo Center com público até 2.000 pessoas.

10287
Preço por dia de realização do 
evento

           2.367,70 Transamérica Expo Center com público de 2.001 até 4.000 pessoas.

10288
Preço por dia de realização do 
evento

           5.989,80 Transamérica Expo Center com público de 4.001 até 6.000 pessoas.

10289
Preço por dia de realização do 
evento

         10.924,50 Transamérica Expo Center com público de 6.001 até 8.000 pessoas.

10290
Preço por dia de realização do 
evento

         14.566,80 Transamérica Expo Center com público de 8.001  até 10.000 pessoas.

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.
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10291
Preço por dia de realização do 
evento

              404,25 Teatro ALFA com público até 1000 pessoas sem acompanhamento operacional

10292
Preço por dia de realização do 
evento

              388,05 Clube Juventus com acompanhamento periódico

10293
Preço por dia de realização do 
evento

              978,15 Clube Juventus com necessidade de  apoio para embarque e desembarque de passageiros
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10294
Preço por dia de realização do 
evento

           1.815,15 Allianz Parque, com público até 3.000 pessoas.

10295
Preço por dia de realização do 
evento

           4.950,70 Allianz Parque,  com até 6 horas de duração, com público de 3.001 até 12.000 pessoas.

10296
Preço por dia de realização do 
evento

           8.370,70 Allianz Parque,  acima de 6:01hs, de duração,inclusive com público de 3.001 até 12.000 pessoas.

10297
Preço por dia de realização do 
evento

         13.188,70 Allianz Parque, com até 06 horas de duração, com público de 12.001 até 20.000 pessoas.

10298
Preço por dia de realização do 
evento

         16.627,25 Allianz Parque,  acima de 06:01 hs de duração, inclusive com público  de 12.001 até 20.000 pessoas.

10299
Preço por dia de realização do 
evento

         18.359,80 Allianz Parque, com até 06 horas de duração, com público acima de 20.001 pessoas inclusive.

10300
Preço por dia de realização do 
evento

         21.993,25 Allianz Parque, acima de 06:01 horas de duração, com público acima de 20.001 pessoas inclusive.

10301
Preço por dia de realização do 
evento

           6.393,05 Culto Relígioso na Igreja Messiânica-Parelheiros com público de 7.000 até 20.000

10302
Preço por dia de realização do 
evento

              589,40 Feira de automóveis antigos da Praça da LUZ

10303
Preço por dia de realização do 
evento

              529,55 SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO ATÉ 2.000 PESSOAS POR DIA

10304
Preço por dia de realização do 
evento

              782,45 SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO ATÉ 2.000 PESSOAS POR DIA

10305
Preço por dia de realização do 
evento

           3.028,25 
SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 2.001 ATÉ 5.000 PESSOAS POR 
DIA

10306
Preço por dia de realização do 
evento

           5.051,45 
SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 2.001 ATÉ 5.000 PESSOAS 
POR DIA

10307
Preço por dia de realização do 
evento

           5.124,31 
SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 5.001 ATÉ 7.500 PESSOAS POR 
DIA

10308
Preço por dia de realização do 
evento

           8.400,76 
SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 5.001 ATÉ 7.500 PESSOAS 
POR DIA

10309
Preço por dia de realização do 
evento

           7.590,29 
 SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 7.501 ATÉ 10.000 PESSOAS 
POR DIA 

10310
Preço por dia de realização do 
evento

         12.217,30 
 SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 7.501 ATÉ 10.000 PESSOAS 
POR DIA 

10311
Preço por dia de realização do 
evento

           9.160,61 
 SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 10.001 ATÉ 15.000 PESSOAS 
POR DIA 

10312
Preço por dia de realização do 
evento

         15.561,27 
 SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS DE 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO  DE 10.001 ATÉ 15.000 
PESSOAS POR DIA 

10313
Preço por dia de realização do 
evento

         10.448,93 
 SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 15.001 ATÉ 25.000 PESSOAS 
POR DIA 

10314
Preço por dia de realização do 
evento

         17.949,11 
 SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS DE 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 15.001 ATÉ 25.000 
PESSOAS POR DIA 

10315
Preço por dia de realização do 
evento

         13.782,52  SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO ACIMA DE 25.000 POR DIA  

10316
Preço por dia de realização do 
evento

         22.860,84  SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS DE 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO ACIMA DE 25.000 POR DIA  

10317 Preço por Evento               371,50 Auditório do Expo Center Norte com público de até 1000 pessoas

10318 Preço por dia de Evento               540,10 Auditório do Expo Center Norte com público de 1001 até 2000 pessoas

10319 Preço por dia de Evento               853,70 Auditório do Expo Center Norte com público acima de 2001 pessoas
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20000

Sub Código Critério  Preço (R$) Descrição

20084 Preço por evento               303,75 
Evento com aglomeração de pessoas em local fixo e área pré-definida, em via local, com interdição de 1 quadra, 
sem acompanhamento operacional .

20085
Preço por dia de realização 
do evento

              345,90 
Evento com aglomeração de pessoas  em local fixo e área pré-definida, em via local ou coletora, com interdição de 
1 quadra e acompanhamento operacional periódico.

20086
Preço por dia de realização 
do evento

              388,05 
Evento com aglomeração de pessoas  em local fixo e área pré-definida com até 6 horas de duração, em via local 
ou coletora, com interdição de 2 a 4 quadras, com acompanhamento operacional periódico

20087
Preço por dia de realização 
do evento

              430,20 
Evento com aglomeração de pessoas  em local fixo e área pré-definida, acima de 6 horas de duração, em via local 
ou coletora, com interdição de 2 a 4 quadras, com acompanhamento operacional periódico.

20088
Preço por dia de realização 
do evento

           1.605,00 
Evento com aglomeração de pessoas  em local fixo e área pré-definida, com até 6 horas de duração por dia, em 
via local ou coletora, interdição de 2 a 4 quadras, com acompanhamento operacional integral

20089
Preço por dia de realização 
do evento

           2.738,00 
Evento com aglomeração de pessoas  em local fixo e área pré-definida, acima de 6 horas de duração por dia, em 
via local ou coletora, interdição de 2 a 4 quadras  com acompanhamento integral

20090
Preço por dia de realização 
do evento

           1.159,90 
Evento que envolva deslocamento de pedestres, com ou sem veículo de apoio, até 3 horas de duração, ao longo 
de um percurso pré-definido e público até 1.000 pessoas.

20091
Preço por dia de realização 
do evento

           2.029,90 
Evento que envolva deslocamento de pedestres, com ou sem veículo de apoio, de 3:01 a 6 horas de duração, ao 
longo de um percurso pré-definido e público até 1000 pessoas.

20092
Preço por dia de realização 
do evento

           2.018,90 
Evento que envolva deslocamento de pedestres, com ou sem veículo de apoio, com até 3 horas de duração, ao 
longo de um percurso pré-definido e público de 1.001 até 3.000 pessoas.

20093
Preço por dia de realização 
do evento

           3.636,40 
Evento que envolva deslocamento de pedestres, com ou sem veículo de apoio, de 3:01 a 6 horas de duração, ao 
longo de um percurso pré-definido e público de  1.001 até 3.000 pessoas.

20094
Preço por dia de realização 
do evento

              613,85 Desfile de veículos, em percurso pré-definido, com até 4 horas de duração.

20095
Preço por dia de realização 
do evento

              617,00 
Eventos no Vale do Anhangabaú, no calçadão com acesso ou não de veículos, até 6 horas de duração e público 
até 5.000 pessoas

20096
Preço por dia de realização 
do evento

              930,60 
Eventos no Vale do Anhangabaú, no calçadão com acesso ou não de veículos, até 6 horas de duração e público 
de 5.001 pessoas, inclusive

20097
Preço por dia de realização 
do evento

           1.099,20 
Eventos no Vale do Anhangabaú, no calçadão com acesso ou não de veículos, acima de 6:01hs de duração  
inclusive e público até de 5.000 pessoas

20098
Preço por dia de realização 
do evento

           1.530,40 
Eventos no Vale do Anhangabaú, no calçadão com acesso ou não de veículos, acima de 6:01hs de duração 
inclusive e público acima de 5.001 pessoas inclusive.

20100
Preço por dia de realização 
do evento

              404,25 Em praças/Largos/área de pedestres sem acompanhamento periódico

20101
Preço por dia de realização 
do evento

              462,95 
Em praças/Largos/área de pedestres com até 1000 pessoas e até 6hs de duração com acompanhamento 
periódico

20102
Preço por dia de realização 
do evento

              615,00 
Em praças/Largos/área de pedestres com até 1000 pessoas e acima de 6:01hs de duração inclusive com 
acompanhamento periódico

20103
Preço por dia de realização 
do evento

              741,10 
Em praças/Largos/área de pedestres acima de 1001 pessoas inclusive e até 6hs de duração com 
acompanhamento periódico

20104
Preço por dia de realização 
do evento

           1.045,20 
Em praças/Largos/área de pedestres acima de 1001 pessoas inclusive e acima de 6:01hs de duração inclusive 
com acompanhamento periódico

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.
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30000

Sub Código Critério  Preço (R$) Local/Descrição

30347
Preço por dia de realização do 
evento

              572,85 Sala São Paulo, com montagem de faixa de tráfego reversível de circulação.

30348
Preço por dia de realização do 
evento

              488,55 
Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro com público até 1000 pessoas e com até 6 horas de 
duração por dia.

30349
Preço por dia de realização do 
evento

              572,85 
Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro com público até 1000 pessoas e com duração de 6:01hs 
até 12hs por dia.

30350
Preço por dia de realização do 
evento

           1.314,30 
Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro com público de 1001 até 5000 pessoas e com até 6 horas 
de duração por dia.

30351
Preço por dia de realização do 
evento

           1.820,10 
Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro com público de 1001 até 5000 pessoas e com duração de 
6:01hs até 12hs por dia inclusive

30352
Preço por dia de realização do 
evento

           3.986,80 
Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro com público de 5001 até 10000 pessoas e com até 6 
horas de duração por dia.

30353
Preço por dia de realização do 
evento

           5.915,60 
Ginásio do Ibirapuera ou Ginásio poliesp Mauro Pinheiro com público de 5001 até 10000 pessoas e com duração 
de 6:01hs até 12hs por dia inclusive.

30354
Preço por dia de realização do 
evento

              404,25 Auditório do Ibirapuera com até 800 pessoas por dia

30355
Preço por dia de realização do 
evento

           1.415,85 Auditório do Ibirapuera com público de 801 até 5.000 pessoas e platéia externa

30356
Preço por dia de realização do 
evento

           2.447,30 Auditório do Ibirapuera com público de 5001 até 15.000 pessoas e platéia externa

30357
Preço por dia de realização do 
evento.

           4.626,20 Sambódromo ou Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público de até 5.000 e duração de até 5h/dia. 

30358
Preço por dia de realização do 
evento.

           7.836,40 Sambódromo ou Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público de até 5.000 e duração de 5:01hs até 14h/dia. 

30359
Preço por dia de realização do 
evento.

           7.266,80 
Sambódromo ou Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público de 5.001 a 15.000 pessoas e duração de até 
5h/dia. 

30360
Preço por dia de realização do 
evento.

         12.645,60 
Sambódromo ou Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público de 5.001 a 15.000 pessoas e duração de 5:01h 
até 14h/dia 

30361
Preço por dia de realização do 
evento.

         12.660,60 
Sambódromo ou Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público de 15.001 a 20.000 pessoas e duração de até 
5h/dia. 

30362
Preço por dia de realização do 
evento.

         17.051,00 
Sambódromo ou Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público de 15.001 a 20.000 pessoas e duração de 
5:01hs até 14h/dia. 

30363
Preço por dia de realização do 
evento.

         20.641,20 
Sambódromo ou Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público acima de 20.001 pessoas inclusive e duração 
de até 5h/dia. 

30364
Preço por dia de realização do 
evento.

         23.170,20 
Sambódromo ou Pavilhão de Exposições do Anhembi, com público acima de 20.001 pessoas inclusive  e duração 
acima de 5:01hs até 14h/dia. 

30365
Preço por dia de realização do 
evento.

           2.131,00 Palácio de Convenções do Anhembi, com público até 5.000 pessoas e duração de até 5h/dia. 

30366
Preço por dia de realização do 
evento.

           2.131,00 Espaço Pró Magno, com público até 4.000 pessoas e duração de até 5h/dia 

30367
Preço por dia de realização do 
evento.

              302,98 
Bailes de Formatura no Espaço Pró-Magno,Palácio de Convenções e Pavilhão de Exposições do Anhembi, com 
público de até 5.000 pessoas

30368
Preço por dia de realização do 
evento.

           2.096,70 Expo Center Norte - Baile de Formatura 

30369
Preço por dia de realização do 
evento

              758,00 Citibank Hall com público até 2.000 pessoas.

30370
Preço por dia de realização do 
evento

           1.722,40 Citibank  Hall com público de 2.001 até 4.000 pessoas.

30371
Preço por dia de realização do 
evento

           2.242,30 Citibank  Hall com público de 4.001 até 6.000 pessoas.

30372
Preço por dia de realização do 
evento

           3.749,60 Citibank  Hall com público acima de 6.001 pessoas inclusive.

30373
Preço por dia de realização do 
evento

           4.167,45 Shows no SESC Interlagos com público acima de 5.000 pessoas.

30374
Preço por dia de realização do 
evento

              320,30 HSBC BRASIL com Público até 500 pessoas.

30375
Preço por dia de realização do 
evento

              741,80 HSBC BRASIL com Público de 501 até 2.000 pessoas.

30376
Preço por dia de realização do 
evento

           1.383,10 HSBC BRASIL com Público de 2.001 até 4.500 pessoas.

30377 Preço por evento          99.311,20 Estádio do Morumbi - com público até 80.000 pessoas, aos sábados, domingos e feriados, para 01 dia de evento.

30378 Preço por evento        172.272,40 
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.

30379 Preço por evento        105.003,20 Estádio do Morumbi - dia útil, com público até 80.000 pessoas/dia, para 01 dia de evento.

30380
Preço por dia de realização do 
evento

              825,75 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. 
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30381
Preço por dia de realização do 
evento

           2.367,70 Transamérica Expo Center com público de 2.001 até 4.000 pessoas.

30382
Preço por dia de realização do 
evento

           5.989,80 Transamérica Expo Center com público de 4.001 até 6.000 pessoas.

30383
Preço por dia de realização do 
evento

         10.924,50 Transamérica Expo Center com público de 6.001 até 8.000 pessoas.

30384
Preço por dia de realização do 
evento

         14.566,80 Transamérica Expo Center com público de 8.001 até 10.000 pessoas.

30385
Preço por dia de realização do 
evento.

              488,55 Clube Juventus com acompanhamento periódico

30386
Preço por dia de realização do 
evento.

              978,15 Clube Juventus com necessidade de  apoio para embarque e desembarque 

30387
Preço por dia de realização do 
evento.

           1.815,15 Allianz Parque, com até 3.000 pessoas.

30388
Preço por dia de realização do 
evento.

           4.950,70 Allianz Parque, com até 6 horas de duração, com público  de 3.001 até 12.000 pessoas.

30389
Preço por dia de realização do 
evento.

           8.370,70 Allianz Parque, acima de 6:01 horas de duração inclusive, com público de 3.001 até 12.000 pessoas.

30390
Preço por dia de realização do 
evento.

         13.188,70 Allianz Parque, com até 06 horas de duração, com público de 12.001 até 20.000 pessoas.

30391
Preço por dia de realização do 
evento.

         16.627,25 Allianz Parque, acima de 06:01 horas de duração inclusive, com público de 12.001 até 20.000 pessoas.

30392
Preço por dia de realização do 
evento.

         18.359,80 Allianz Parque, com até 06 horas de duração, com público acima de 20.001 pessoas Inclusive.

30393
Preço por dia de realização do 
evento.

         21.993,25 Allianz Parque, acima de 06:01hs de duração inclusive, com público acima de 20.001pessoas Inclusive.

30394
Preço por dia de realização do 
evento

              472,35 Ginásio do Pacaembu, evento com até 6 horas de duração.

30395
Preço por dia de realização do 
evento

              640,95 Ginásio do Pacaembu, evento com mais de 6:01 hs de duração inclusive.

30396
Preço por mês de realização do 
evento

           1.765,20 Teatro Renault evento com periodicidade mensal

30397
Preço por dia de realização do 
evento

              318,80 Teatro Renault evento de 01 dia

30398
Preço por dia de realização do 
evento.

              572,85 Autódromo de Interlagos com público até 1000 pessoas, com até 5 horas de duração.

30399
Preço por dia de realização do 
evento.

              741,45 Autódromo de Interlagos com público até 1000 pessoas, acima de 5 horas de duração.

30400
Preço por dia de realização do 
evento.

           1.668,75 Autódromo de Interlagos com público de 1001 até 3000 pessoas, com até 5 horas de duração.

30401
Preço por dia de realização do 
evento.

           2.933,25 Autódromo de Interlagos com público de 1001 até 3000 pessoas, acima de 5 horas de duração.

30402
Preço por dia de realização do 
evento.

           4.787,50 Autódromo de Interlagos com público de 3001 até 5000 pessoas, com até 5 horas de duração.

30403
Preço por dia de realização do 
evento.

           8.766,50 Autódromo de Interlagos com público de 3001 até 5000 pessoas, acima de 5 horas de duração.

30404
Preço por dia de realização do 
evento.

         17.263,60 Autódromo de Interlagos com público de 5001 até 10000 pessoas, com até 5 horas de duração.

30405
Preço por dia de realização do 
evento.

         28.047,10 Autódromo de Interlagos com público de 5001 até 10000 pessoas, acima de 8 horas de duração.

30406
Preço por dia de realização do 
evento

              529,55 SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO ATÉ 2.000 PESSOAS POR DIA

30407
Preço por dia de realização do 
evento

              782,45 SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO ATÉ 2.000 PESSOAS POR DIA

30408
Preço por dia de realização do 
evento

           3.028,25 
SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 2.001 ATÉ 5.000 PESSOAS POR 
DIA

30409
Preço por dia de realização do 
evento

           5.051,45 
SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 2.001 ATÉ 5.000 PESSOAS 
POR DIA

30410
Preço por dia de realização do 
evento

           5.124,31 
SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE  5.001 ATÉ 7.500 PESSOAS 
POR DIA

30411
Preço por dia de realização do 
evento

           8.400,76 
SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 5.001 ATÉ 7.500 PESSOAS 
POR DIA

30412
Preço por dia de realização do 
evento

           7.590,29 
 SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE  7.501 ATÉ 10.000 PESSOAS 
POR DIA 

30413
Preço por dia de realização do 
evento

         12.217,30 
 SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE  7.501 ATÉ 10.000 PESSOAS 
POR DIA 

30414
Preço por dia de realização do 
evento

           9.160,61 
 SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 10.001 ATÉ 15.000 PESSOAS 
POR DIA 

30415
Preço por dia de realização do 
evento

         15.561,27 
 SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS DE 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 10.001 ATÉ 15.000 
PESSOAS POR DIA 

30416
Preço por dia de realização do 
evento

         10.448,93 
 SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 15.001 ATÉ 25.000 PESSOAS 
POR DIA 
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 ANEXO II
CONCENTRAÇÕES PÚBLICAS E OCORRÊNCIAS ESPECIAIS

30417
Preço por dia de realização do 
evento

         17.949,11 
 SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS DE 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO DE 15.001 ATÉ 25.000 
PESSOAS POR DIA 

30418
Preço por dia de realização do 
evento

         13.782,52  SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM ATÉ 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO ACIMA DE 25.000 POR DIA  

30419
Preço por dia de realização do 
evento

         22.860,84  SÃO PAULO EXPO, EVENTO COM MAIS DE 6H DE DURAÇÃO, COM PÚBLICO ACIMA DE 25.000 POR DIA  

30420
Preço por dia de realização do 
evento

           1.299,30  SÃO PAULO EXPO - FORMATURA, COM PÚBLICO ATÉ 5.000 PESSOAS 

30421
Preço por dia de realização do 
evento

           1.383,60  SÃO PAULO EXPO - FORMATURA, COM PÚBLICO ENTRE 5.001 ATÉ 10.000 PESSOAS
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 ANEXO II
CONCENTRAÇÕES PÚBLICAS E OCORRÊNCIAS ESPECIAIS

40000

Sub Código Critério  Preço (R$) Descrição

40068
Preço por dia de realização 
do evento

7.391,20           Pacaembu com público até 20.000 pessoas.

40069
Preço por dia de realização 
do evento

10.201,80         Pacaembu com público de 20.001 até 30.000 pessoas.

40070
Preço por dia de realização 
do evento

15.985,40         Pacaembu com público acima de 30.001 pessoas inclusive.

40071
Preço por dia de realização 
do evento

4.838,60           Canindé com público até 10.000 pessoas.

40072
Preço por dia de realização 
do evento

7.012,70           Canindé com público acima de 10.001 pessoas inclusive.

40073
Preço por dia de realização 
do evento

10.807,40         Morumbi com público de até 20.000 pessoas.

40074
Preço por dia de realização 
do evento

15.006,00         Morumbi com público de 20.001 até 30.000 pessoas.

40075
Preço por dia de realização 
do evento

18.878,20         Morumbi com público de 30.001 até 50.000 pessoas.

40076
Preço por dia de realização 
do evento

25.652,80         Morumbi com público acima de 50.001 pessoas inclusive.

40077
Preço por dia de realização 
do evento

13.427,50         Arena Corinthians com público até 20.000 pessoas.

40078
Preço por dia de realização 
do evento

15.787,90         Arena Corinthians com público 20.001 até 30.000 pessoas.

40079
Preço por dia de realização 
do evento

20.080,70         Arena Corinthians com público acima 30.001 pessoas inclusive.

40080
Preço por dia de realização 
do evento

6.628,40           Allianz Parque com público até 20.000 pessoas.

40081
Preço por dia de realização 
do evento

12.105,65         Allianz Parque com público de 20.001 até 30.000 pessoas.

40082
Preço por dia de realização 
do evento

18.290,45         Allianz Parque com público acima de 30.000 pessoas.

50000

Sub Código Critério  Preço (R$) Descrição

50078 Preço por evento 16.709,50         Corrida no Centro Histórico até 5km de ocupação do Sistema Viário

50079 Preço por evento 21.090,70         Corrida no Centro Histórico acima de 5km até 10km de ocupação do Sistema Viário

50080 Preço por evento 21.529,80         Corrida até 5km de ocupação do Sistema Viário no entorno do Parque da Independência.

50081 Preço por evento 25.796,00         Corrida acima de 5km até 10km de ocupação do Sistema Viário no entorno do Parque da Independência.

50082 Preço por evento 776,80              Evento somente na área interna da USP, com operacionalização dos acessos e entorno.

50083 Preço por evento 9.770,70           
Corrida na região do Pacaembu (Pça. Charles Miller) e Barra Funda com uso da Via Elevada até 5km de ocupação 
do Sistema Viário

50084 Preço por evento 11.905,50         
Corrida na região do Pacaembu (Pça. Charles Miller) e Barra Funda  com uso da Via Elevada acima de 5km até 
10km de ocupação do Sistema Viário

50085 Preço por evento 11.288,10         
Corrida na região do Pacaembu (Pça. Charles Miller) e Barra Funda sem uso da Via Elevada até 5km de ocupação 
do Sistema Viário

50086 Preço por evento 21.131,00         
Corrida na região do Pacaembu (Pça. Charles Miller) e Barra Funda  sem uso da Via Elevada acima de 5km até 
10km de ocupação do Sistema Viário

50087 Preço por evento 8.625,70           Corrida na região do Memorial da América Latina até 5km de ocupação do Sistema Viário com uso da Via Elevada

50088 Preço por evento 10.760,50         
Corrida na região do Memorial da América Latina acima de 5km até 10km de ocupação do Sistema Viário com uso 
da Via Elevada

50089 Preço por evento 14.597,10         Corrida na região do Ibirapuera até 5km de ocupação do Sistema Viário

50090 Preço por evento 20.778,85         Corrida na região do Ibirapuera acima de 5km até 10km de ocupação do Sistema Viário

50091 Preço por evento 9.833,50           
Corrida do Clube Atletico Monte Líbano, percurso de 6 Km, utilizando a Av. Ibirapuera e vias locais no entorno do 
Clube.

Partidas de Futebol em Estádios 

Corridas de Pedestrianismo, Ciclismo e modalidades similares em via pública. 
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 ANEXO II
CONCENTRAÇÕES PÚBLICAS E OCORRÊNCIAS ESPECIAIS

60000

Sub Código Critério  Preço (R$) Descrição

60123
Preço por dia de realização 
do evento

              118,00 
Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em áreas internas em via com 
estacionamento permitido ou regulamentado, com duração de até 12 hs, sem acompanhamento operacional

60124 Preço por Evento 151,88
Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em áreas internas em via com 
estacionamento permitido ou regulamentado, com duração de 12:01 até 24 hs, sem acompanhamento operacional

60125 Preço por Evento 185,75
Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em áreas internas em via com 
estacionamento permitido ou regulamentado, com duração semanal sem acompanhamento operacional

60126
Preço por dia de realização do 
evento

161,96
Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em áreas internas em via com 
estacionamento permitido, com duração de até 12 hs, e acompanhamento operacional periódico

60127
Preço por dia de realização do 
evento

202,61
Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em áreas internas em via com 
estacionamento permitido, com duração de 12.01 horas até 24 hs, e acompanhamento operacional periódico

60128
Preço por semana de realização 
do evento

270,05
Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em áreas internas em via com 
estacionamento permitido, com duração semanal, e acompanhamento operacional periódico

60129
Preço por semana de realização 
do evento

211,04
Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em áreas internas em via com 
estacionamento regulamentado, com duração de até 12 hs, e acompanhamento operacional periódico

60130
Preço por dia de realização do 
evento

219,47
Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em áreas internas em via com 
estacionamento regulamentado, com duração de 12:01 hs até 24 hs, e acompanhamento operacional periódico

60131
Preço por semana de realização 
do evento

312,20
Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em áreas internas em via com 
estacionamento regulamentado, com duração semanal, e acompanhamento operacional periódico

60132 Preço por Evento 318,80
Em via exclusiva para pedestres e respectivas excepcionalidades previstas em lei, com até 12 hs de duração e 
sem a realização de bloqueios.

60133 Preço por Evento 401,08
Em via exclusiva para pedestres e respectivas excepcionalidades previstas em lei, acima de 12:01 hs de duração e 
sem a realização de bloqueios.

60134 Preço por Evento 503,46
Em via exclusiva para pedestres e respectivas excepcionalidades previstas em lei, com até 12 hs de duração e 
com realização de bloqueios.

60135 Preço por Evento 585,74
Em via exclusiva para pedestres e respectivas excepcionalidades previstas em lei, acima de 12:01  hs de duração 
e com a realização de bloqueios.

60136 Preço por Evento 268,75
Em via local ou coletora, com estacionamento permitido, com ocupação parcial da via e sem acompanhamento 
operacional em campo

60137
Preço por dia de realização do 
evento

724,55
Em via local ou coletora com estacionamento permitido ou regulamentado, com ocupação parcial da via, com até 
6hs de duração e acompanhamento periódico

60138
Preço por dia de realização do 
evento

792,30
Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via, com até 6hs de 
duração e acompanhamento periódico

60139
Preço por dia de realização do 
evento

808,85
Em via local ou coletora com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via e reserva 
de vagas para campo de câmera, com até 6hs de duração e acompanhamento periódico

60140
Preço por dia de realização do 
evento

876,60
Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via e reserva de vagas 
para campo de câmera, com até 6hs de duração e acompanhamento periódico

60141
Preço por dia de realização do 
evento

851,00
Em via local ou coletora com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via, de 
6:01hs e até 12hs de duração e acompanhamento periódico

60142
Preço por dia de realização do 
evento

918,75
Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via, de 6:01hs e até 
12hs de duração e acompanhamento periódico

60143
Preço por dia de realização do 
evento

893,15
Em via local ou coletora com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via e reserva 
de vagas para campo de câmera, de 6:01hs e até 12hs de duração e acompanhamento periódico

60144
Preço por dia de realização do 
evento

960,90
Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via e reserva de vagas 
para campo de câmera, de 6:01hs e até 12hs de duração e acompanhamento periódico

60145
Preço por dia de realização do 
evento

935,30
Em via local ou coletora com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via,  de 
12:01hs e até 24hs de duração e acompanhamento periódico

60146
Preço por dia de realização do 
evento

1.003,05
Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via, de 12:01hs e até 
24hs de duração e acompanhamento periódico

60147
Preço por dia de realização do 
evento

977,45
Em via local ou coletora com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via e reserva 
de vagas para campo de câmera, de 12:01hs e até 24hs de duração e acompanhamento periódico

60148
Preço por dia de realização do 
evento

1.045,20
Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via e reserva de vagas 
para campo de câmera, de 12:01hs e até 24hs de duração e acompanhamento periódico

60149
Preço por dia de realização do 
evento

808,85
Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via, com até 6hs de duração e 
acompanhamento periódico

60150
Preço por dia de realização do 
evento

876,60
Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via, com até 6hs de duração e 
acompanhamento periódico

60151
Preço por dia de realização do 
evento

893,15
Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via e reserva de vagas para 
campo de câmera, com até 6hs de duração e acompanhamento periódico

60152
Preço por dia de realização do 
evento

960,90
Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via e reserva de vagas para campo de 
câmera, com até 6hs de duração e acompanhamento periódico

60153
Preço por dia de realização do 
evento

935,30
Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via, de 6:01hs e até 12hs de 
duração e acompanhamento periódico

Filmagem, fotografia, produção de audiovisuais e similares
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60154
Preço por dia de realização do 
evento

1.003,05
Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via, de 6h:01hs e até 12hs de duração e 
acompanhamento periódico

60155
Preço por dia de realização do 
evento

977,45
Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via e reserva de vagas para 
campo de câmera, de 6:01hs e até 12hs de duração e acompanhamento periódico

60156
Preço por dia de realização do 
evento

1.045,20
Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via e reserva de vagas para campo de 
câmera, de 6:01hs e até 12hs de duração e acompanhamento periódico

60157
Preço por dia de realização do 
evento

1.019,60
Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via, de 12h:01s e até 24hs de 
duração e acompanhamento periódico

60158
Preço por dia de realização do 
evento

1.087,35
Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via, de 12:01hs e até 24hs de duração e 
acompanhamento periódico

60159
Preço por dia de realização do 
evento

1.061,75
Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via e reserva de vagas para 
campo de câmera, de 12:01hs e até 24hs de duração e acompanhamento periódico

60160
Preço por dia de realização do 
evento

1.129,50
Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via e reserva de vagas para campo de 
câmera,  de 12:01hs e até 24hs de duração e acompanhamento periódico
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CONCENTRAÇÕES PÚBLICAS E OCORRÊNCIAS ESPECIAIS

80000

Sub Código Critério  Preço (R$) Descrição

80121 Preço por Evento 185,75              Em locais com estacionamento permitido, sem acompanhamento operacional

80122
Preço por dia de realização 

do evento
202,61              Em locais com estacionamento permitido, com duração de até 1 dia, e acompanhamento operacional periódico

80123
Preço por semana de 
realização do evento

270,05              Em locais com estacionamento permitido, com duração semanal, e acompanhamento operacional periódico

80124
Preço por dia de realização 

do evento
227,90              

Em locais com estacionamento regulamentado, com duração de até 1 dia, e acompanhamento operacional 
periódico

80125
Preço por semana de 
realização do evento

480,80              Em locais com estacionamento regulamentado, com duração semanal, e acompanhamento operacional periódico

80126
Preço por dia de realização 

do evento
270,05              Em locais com estacionamento proibido, com duração de até 1 dia, e acompanhamento operacional periódico

80127
Preço por semana de 
realização do evento

691,55              Em locais com estacionamento proibido, com duração semanal, e acompanhamento operacional periódico

80128
Preço por dia de realização 

do evento
244,45              

Em área destinada ao embarque/desembarque de passageiros para até dois veículos de transporte coletivo e 
acompanhamento operacional periódico

85000

85042
Preço por dia de realização do 
evento

488,55              
Içamento de equipamentos e/ou materiais com até 6 horas de duração, em vias locais, coletoras e arteriais e 
acompanhamento operacional periódico.

85043
Preço por dia de realização do 
evento

572,85              
Içamento de equipamentos e/ou materiais de 6:01hs a 12 horas de duração, em vias locais, coletoras e arteriais e 
acompanhamento operacional periódico.

85044
Preço por dia de realização do 
evento

812,05              
Içamento de equipamentos e/ou materiais de 12:01 a 24 horas de duração, em vias locais, coletoras e arterias e 
acompanhamento operacional periódico.

85045
Preço por dia de realização do 
evento

980,65              
Içamento de equipamentos e/ou materiais com até 6 horas de duração, em vias locais e coletoras com 
acompanhamento operacional Integral

85046
Preço por dia de realização do 
evento

1.301,30           
Içamento de equipamentos e/ou materiais com até 6 horas de duração em via arterial e acompanhamento 
operacional integral.

85047
Preço por dia de realização do 
evento

1.557,05           
Içamento de equipamentos e/ou materiais de 6:01 a 12 horas de duração, em vias locais e coletoras com 
acompanhamento operacional integral

85048
Preço por dia de realização do 
evento

2.130,60           
Içamento de equipamentos e/ou materiais de 6:01 a 12 horas de duração em via arterial  e acompanhamento 
operacional integral.

85049
Preço por dia de realização do 
evento

2.709,85           
Içamento de equipamentos e/ou materiais de 12:01 a 24 horas de duração, em vias locais e coletoras com 
acompanhamento operacional integral

85050
Preço por dia de realização do 
evento

3.789,20           
Içamento de equipamentos e/ou materiais de 12:01 a 24 horas de duração em via arterial e acompanhamento 
operacional integral

90000

Sub Código Critério  Preço (R$) Descrição

90010 Preço por dia de evento 354,35              Com ocupação parcial da via e duração de até 4 horas

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.

Simulação de Incêndio e/ou treinamento de abandono de incêndio

Observações:

Estacionamento, até 30 metros de extenção na via, de veículos para transporte de Mudanças, Geradores de energia elétrica (motorizados ou não), de Carga e 
Descarga e Embarque e Desembarque de passageiros

Estacionamento de veículos com Equipamentos Munck e/ou Guindaste para serviços de  Içamento e/ou Patolamento .
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