
 ANEXO II
CONCENTRAÇÕES PÚBLICAS E OCORRÊNCIAS ESPECIAIS

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 13.020,70         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 5000 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. 

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. 

Descrição

Descrição

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

Sub Código Critério  Preço (R$) 

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

Sub Código Critério  Preço (R$) 
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