
 ANEXO II
CONCENTRAÇÕES PÚBLICAS E OCORRÊNCIAS ESPECIAIS

60096 Preço por dia de evento            2.679,45  Em via Arterial com duração de 12 a 24 horas,com reserva de vaga. 

80000

80108 Preço por dia de evento 201,58               Com duração de até 1 dia, em locais com estacionamento permitido.  

80109 Preço por semana de evento 280,91               Com duração Semanal maior que 1  dia, em locais com estacionamento permitido.  

80110 Preço por dia de evento 229,73               Com duração de até 1 dia, em locais com estacionamento regulamentado. 

80111 Preço por semana de evento 485,63               Com duração Semanal maior que 1  dia, em locais com estacionamento regulamentado. 

80112 Preço por dia de evento 297,05              Área destinada para embarque/desembarque de passageiros para até dois veículos de transporte coletivo.

85000

85017 Preço por dia de evento 577,15              Içamento de equipamentos ou materiais com monitoramento de até 4  horas em vias locais e coletoras.

85018 Preço por dia de evento 662,45              
Içamento de equipamentos ou materiais com monitoramento de até 4 horas em via arterial  com ocupação até meia 
pista.

85019 Preço por dia de evento 747,75              Içamento de equipamentos ou materiais com monitoramento  de  4 a 8 horas em vias  locais e coletoras.

85020 Preço por dia de evento 918,35              
Içamento de equipamentos ou materiais com monitoramento  de 4 a 8 horas em via arterial com ocupação até meia 
pista.

85021 Preço por dia de evento 1.371,35           Içamento de equipamentos materiais com monitoramento de  8 a 12 horas em vias  locais e coletoras.

85022 Preço por dia de evento 1.683,15           
Içamento de equipamentos ou materiais com monitoramento de 8 a 12 horas em via arterial com ocupação até meia 
pista.

85023 Preço por dia de evento 2.447,95           Içamento de equipamentos ou materiais com monitoramento  de  12 a 24 horas em vias  locais e coletoras.

85024 Preço por dia de evento 2.789,15           
Içamento de equipamentos  ou materiais com monitoramento  de 12 a 24 horas em via arterial com ocupação até 
meia pista.

85025 Preço por dia de evento 888,95              Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de até 4 horas em vias  locais e coletoras.

85026 Preço por dia de evento 1.030,15           
Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de até 4 horas em via arterial  com ocupação até meia 
pista.

85027 Preço por dia de evento 1.653,75           Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de  4 a 8 horas em vias  locais e coletoras.

85028 Preço por dia de evento 2.106,75           
Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de 4 a 8 horas em via arterial com ocupação até meia 
pista.

85029 Preço por dia de evento 2.277,35           Içamento de equipamentos materiais com operação viária de  8 a 12 horas em vias  locais e coletoras.

85030 Preço por dia de evento 2.618,55           
Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de 8 a 12 horas em via arterial com ocupação até 
meia pista.

85031 Preço por dia de evento 3.583,35           Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de  12 a 24 horas em vias  locais e coletoras.

85032 Preço por dia de evento 4.095,15           
Içamento de equipamentos  ou materiais com operação viária de 12 a 24 horas em via arterial com ocupação até 
meia pista.

90000

90008 Preço por dia de evento 679,40              Com ocupação parcial da via e duração de até 4 horas

Observações:

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.

Veículos de transporte de Mudanças, Geradores de energia elétrica (motorizados ou não), de Carga e Descarga e Embarque e Desembarque de 
passageiros.

Sub Código Critério  Preço (R$) Descrição

Descrição

Simulação de Incêndio e/ou treinamento de abandono de incêndio

Içamento e/ou Patolamento com Equipamentos Munck e/ou Guindaste.

Sub Código Critério  Preço (R$) 

4


