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Sub Código Critério  Preço (R$) Descrição

60097 Preço do Evento 263,00 Em via local, com estacionamento permitido, com ocupação parcial da via e sem acompanhamento operacional em 
campo

60098 Preço por Evento 626,55 Em via coletora ou arterial com estacionamento permitido, com ocupação parcial da via e sem acompanhamento 
operacional em campo

60099 Preço por dia de realização do 
evento 708,85 Em via local ou coletora com estacionamento permitido ou regulamentado, com ocupação parcial da via, com até 

6hs de duração e acompanhamento periódico

60100 Preço por dia de realização do 
evento 775,15 Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via, com até 6hs de 

duração e acompanhamento periódico

60101 Preço por dia de realização do 
evento 791,15 Em via local ou coletora com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via e reserva 

de vagas, com até 6hs de duração e acompanhamento periódico

60102 Preço por dia de realização do 
evento 857,45 Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via e reserva de vagas, 

com até 6hs de duração e acompanhamento periódico

60103 Preço por dia de realização do 
evento 832,30 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

60104 Preço por dia de realização do 
evento 898,60 Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via, de 6:01hs e até 

12hs de duração e acompanhamento periódico

60105 Preço por dia de realização do 
evento 873,45 Em via local ou coletora com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via e reserva 

de vagas, de 6:01hs e até 12hs de duração e acompanhamento periódico

60106 Preço por dia de realização do 
evento 939,75 Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via e reserva de vagas, 

de 6:01hs e até 12hs de duração e acompanhamento periódico

60107 Preço por dia de realização do 
evento 914,60 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

60108 Preço por dia de realização do 
evento 980,90 Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via, de 12:01hs e até 

24hs de duração e acompanhamento periódico

60109 Preço por dia de realização do 
evento 955,75 Em via local ou coletora com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via e reserva 

de vagas, de 12:01hs e até 24hs de duração e acompanhamento periódico

60110 Preço por dia de realização do 
evento 1.022,05 Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação parcial da via e reserva de vagas, 

de 12:01hs e até 24hs de duração e acompanhamento periódico

60111 Preço por dia de realização do 
evento 791,15 Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via, com até 6hs de duração e 

acompanhamento periódico

60112 Preço por dia de realização do 
evento 857,45 Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via, com até 6hs de duração e 

acompanhamento periódico

60113 Preço por dia de realização do 
evento 873,45 Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via e reserva de vagas, com até 

6hs de duração e acompanhamento periódico

60114 Preço por dia de realização do 
evento 939,75 Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via e reserva de vagas, com até 6hs de 

duração e acompanhamento periódico

60115 Preço por dia de realização do 
evento 914,60 Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via, de 6:01hs e até 12hs de 

duração e acompanhamento periódico

60116 Preço por dia de realização do 
evento 980,90 Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via, de 6h:01hs e até 12hs de duração e 

acompanhamento periódico

60117 Preço por dia de realização do 
evento 955,75 Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via e reserva de vagas, de 6:01hs e 

até 12hs de duração e acompanhamento periódico

60118 Preço por dia de realização do 
evento 1.022,05 Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via e reserva de vagas, de 6:01hs e até 12hs 

de duração e acompanhamento periódico

60119 Preço por dia de realização do 
evento 996,90 Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via, de 12h:01s e até 24hs de 

duração e acompanhamento periódico

60120 Preço por dia de realização do 
evento 1.063,20 Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via, de 12:01hs e até 24hs de duração e 

acompanhamento periódico

60121 Preço por dia de realização do 
evento 1.038,05 Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via e reserva de vagas, de 12:01hs 

e até 24hs de duração e acompanhamento periódico

60122 Preço por dia de realização do 
evento 1.104,35 Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via e reserva de vagas,  de 12:01hs e até 

24hs de duração e acompanhamento periódico

Filmagem, fotografia, produção de audiovisuais e similares
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80000

Sub Código Critério  Preço (R$) Descrição

80113 Preço por Evento 181,78              Em locais com estacionamento permitido, sem acompanhamento operacional

80114 Preço por dia de realização 
do evento 198,24              Em locais com estacionamento permitido, com duração de até 1 dia, e acompanhamento operacional periódico

80115 Preço por semana de 
realização do evento 264,08              Em locais com estacionamento permitido, com duração semanal, e acompanhamento operacional periódico

80116 Preço por dia de realização 
do evento 222,93              Em locais com estacionamento regulamentado, com duração de até 1 dia, e acompanhamento operacional 

periódico

80117 Preço por semana de 
realização do evento 469,83              Em locais com estacionamento regulamentado, com duração semanal, e acompanhamento operacional periódico

80118 Preço por dia de realização 
do evento 264,08              Em locais com estacionamento proibido, com duração de até 1 dia, e acompanhamento operacional periódico

80119 Preço por semana de 
realização do evento 675,58              Em locais com estacionamento proibido, com duração semanal, e acompanhamento operacional periódico

80120 Preço por dia de realização 
do evento 238,93              Em área destinada ao embarque/desembarque de passageiros para até dois veículos de transporte coletivo e 

acompanhamento operacional periódico

85000

85033 Preço por dia de realização do 
evento 477,90              Içamento de equipamentos e/ou materiais com até 6 horas de duração, em vias locais, coletoras e arteriais e 

acompanhamento operacional periódico.

85034 Preço por dia de realização do 
evento 560,20              Içamento de equipamentos e/ou materiais de 6:01hs a 12 horas de duração, em vias locais, coletoras e arteriais e 

acompanhamento operacional periódico.

85035 Preço por dia de realização do 
evento 793,45              Içamento de equipamentos e/ou materiais de 12:01 a 24 horas de duração, em vias locais, coletoras e arterias e 

acompanhamento operacional periódico.

85036 Preço por dia de realização do 
evento 958,05              Içamento de equipamentos e/ou materiais com até 6 horas de duração, em vias locais e coletoras com 

acompanhamento operacional Integral

85037 Preço por dia de realização do 
evento 1.271,25           Içamento de equipamentos e/ou materiais com até 6 horas de duração em via arterial e acompanhamento 

operacional integral.

85038 Preço por dia de realização do 
evento 1.520,50           Içamento de equipamentos e/ou materiais de 6:01 a 12 horas de duração, em vias locais e coletoras com 

acompanhamento operacional integral

85039 Preço por dia de realização do 
evento 2.080,60           Içamento de equipamentos e/ou materiais de 6:01 a 12 horas de duração em via arterial  e acompanhamento 

operacional integral.

85040 Preço por dia de realização do 
evento 2.645,40           Içamento de equipamentos e/ou materiais de 12:01 a 24 horas de duração, em vias locais e coletoras com 

acompanhamento operacional integral

85041 Preço por dia de realização do 
evento 3.699,30           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

90009 Preço por dia de evento 658,50              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 .


