
 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 àreas 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 

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 

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.

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

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$) 

1


