
3.4.8.2. 9802 portaria principal ou outras dependências  - por hora noturna 866,00
3.4.8.3. 9938 mobilização e desmobilização de infraestrutura para realização de evento - por dia (das 8:30 as 17:30 hs) 2.650,00

3.4.9. 9939 Instalação de trailer, veículo ou barraca, para venda de uniformes esportivos, alimentos e bebidas não alcoólicas
em eventos integrantes ou não, do calendário da SEME - por unidade 166,00

3.5. CENTRO ESPORTIVO TIETÊ
3.5.1. Ginásios 01, 02, 03 e 04
3.5.1.1. 9940 ginásio de esportes, por terceiros – por hora diurna 53,00
3.5.1.2. 9941 ginásio de esportes, por terceiros – por hora noturna 105,00
3.5.1.3. 9942 ginásio de esportes, por terceiros – com cobrança de ingressos 12% sobre a renda bruta
3.5.1.4. 9943 ginásio de esportes, para eventos não esportivos – por hora diurna 76,00
3.5.1.5. 9944 ginásio de esportes, para eventos não esportivos – por hora noturna 151,00
3.5.1.6. 9945 ginásio de esportes, para eventos não esportivos – com cobrança de ingresso 12% sobre a renda bruta

3.5.1.7. 9946 mobilização e desmobilização de infraestrutura para a realização de evento - por dia (das 8:30 às 17:30hs) 2.526,00

3.5.2. Galpão de Ginástica:
3.5.2.1. 9947 galpão de ginástica – por hora diurna 30,00
3.5.2.2. 9948 galpão de ginástica – por hora noturna 53,00
3.5.2.3. 9949 galpão de ginástica – competições – por hora diurna 38,00
3.5.2.4. 9950 galpão de ginástica – competições – por hora noturna 76,00
3.5.2.5. 9951 galpão de ginástica – com cobrança de ingressos 12% sobre a renda bruta

3.5.2.6. 9952 mobilização e desmobilização de infraestrutura para a realização de evento - por dia (das 8:30 às 17:30hs) 2.526,00

3.5.3. Quatro (4) quadras oficiais descobertas de tênis em saibro
3.5.3.1. 9953 utilização por amadores – por hora diurna 66,00
3.5.3.2. 9954 utilização por amadores – por hora noturna 93,00
3.5.3.3. 9955 competição profissional sem cobrança de ingresso – diária 2.135,00
3.5.3.4. 9956 competição profissional com cobrança de ingressos – uso diurno - garantia mínima de R$ 2.252,00 ou 12% sobre a renda bruta
3.5.3.5. 9957 competição profissional com cobrança de ingressos – uso noturno - garantia mínima de R$ 2.363,00 ou 15% sobre a renda bruta
3.5.3.6. 9958 competição  amadora  sem  cobrança  de  ingresso  –  diária 2.135,00
3.5.3.7. 9959 competição  amadora  com  cobrança  de  ingresso – uso diurno -  garantia mínima de R$ 2.252,00 ou 12% sobre a renda bruta
3.5.3.8. 9960 competição  amadora  com  cobrança  de  ingresso – uso noturno - garantia mínima de R$ 2.451,00 ou                      15% sobre a renda bruta
3.5.4. Quatro (4) quadras poliesportivas descobertas
3.5.4.1. 9961 quadra poliesportiva descoberta, por terceiros – por hora diurna: 28,00
3.5.4.2. 9962 quadra poliesportiva descoberta, por terceiros – por hora noturna: 39,00

3.5.5. Espaço para restaurante / refeitório / lanchonete (sem equipamentos), com salão, cozinha e dispensa

3.5.5.1. 9963 utilização do espaço por um período de quatro horas – diurno ou noturno 519,00

3.5.6.
Espaço auxiliar para fornecimento de alimentação ou realização de eventos com 9 (nove) quiosques
cobertos e mesas, bancos e balcões de alvenaria, além de 2 (dois) conjuntos de sanitários, depósito e sala
auxiliar: 

3.5.6.1. 9964 utilização de todo espaço por 4 horas 332,00
3.5.6.2. 9965 utilização de todo espaço por 8 horas 552,00

3.5.7. Área extensa com gramado sintético e espaço disponível para montagem de palcos de grande porte
destinada à recepção de grande quantidade de público e grandes eventos:

3.5.7.1. 9966 utilização de todo o espaço - diária 35.322,00
3.5.7.2. 9967 mobilização e desmobilização de infraestrutura para a realização de evento - diária 12.142,00
3.5.7.3. 9968 exploração comercial de alimentos e bebidas não alcoólicas 12.142,00

3.5.8. 9971 Instalação de trailer, veículo ou barraca, para a venda de uniformes esportivos, alimentos e bebidas não alcoólicas
em eventos, integrantes ou não, do calendário da SEME – por unidade 166,00

4.1. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS   

4.1.1. Campos
4.1.1.1. 8084 campo de futebol, por terceiros  - por hora diurna 39,00
4.1.1.2. 8085 campo de futebol, por terceiros  - por hora noturna 76,00

4.1.1.3. 8086 campo de futebol, por terceiros  - com cobrança de ingressos
 12% sobre a renda bruta 
4.1.1.4. 8087 campo de futebol society, por terceiros - por hora diurna 46,00
4.1.1.5. 8088 campo de futebol society, por terceiros - por hora noturna 91,00

4.1.1.6. 8089 campo de futebol society, por terceiros - com cobrança de ingressos
 12% sobre a renda bruta 
4.1.1.7. 9551 campo de futebol oficial com grama sintética, por terceiros  - por hora diurna 91,00
4.1.1.8. 9552 campo de futebol oficial com grama sintética, por terceiros  - por hora noturna 136,00
4.1.1.9. 8090 campo de gateball, por terceiros - por hora diurna 24,00
4.1.1.10. 8091 campo de gateball, por terceiros - por hora noturna 46,00

4.1.1.11. 8092 campo de gateball, por terceiros - com cobrança de ingressos
 12% sobre a renda bruta 
4.1.2. Quadras
4.1.2.1. 8093 quadra de tênis descobertas, por terceiros - hora diurna 53,00
4.1.2.2. 8094 quadra de tênis descobertas, por terceiros - hora noturna 69,00
4.1.2.3. 8095 quadra de tênis descobertas, por terceiros - por período de 5 horas 826,00

Observações:.
1. Para todas as utilizações será necessária a prestação de caução, em valor igual ou superior ao preço devido e/ou assinatura de termo de responsabilidade, a critério da
autoridade competente.
2. Os percentuais fixados serão cobrados a partir do total de ingressos declarados à Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, através do
Documento de Arrecadação de Tributos Mobiliários.

4.    Concessões e Permissões - Centros Esportivos - Unid. Educac. e Esport.  (RUBRICA DA RECEITA 1339.99.54.00.00)  -  SAF 22834


