
20035 Preço por dia de realização 
do evento 3712,14 

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 1 a 4 quadras e interdição das demais 
vias adjacentes necessárias a realização do evento, com acompanhamento operacional. 

20036 Preço pela duração do 
evento 533,65 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. 

20037 Preço pela duração do 
evento 809,65 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 500 pessoas. 

20038 Preço pela duração do 
evento 1085,65 

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 acima de 500 até 1.000 
pessoas. 

20039 Preço pela duração do 
evento 2083,25 

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. 

20040 Preço pela duração do 
evento 424,95 Desfile de veículos, em percurso pré-definido, com até 4 horas de duração. 

20041 Preço por dia de realização 
do evento 533,65 Vale do Anhangabaú, no calçadão, com público até 500 pessoas 

20042 Preço por dia de realização 
do evento 1860,45 Vale do Anhangabaú, no calçadão, com público acima de 500 a 3.000 pessoas 

20043 Preço por dia de realização 
do evento 4757,49 Vale do Anhangabaú, no calçadão, com público acima 3.000 a 5.000 pessoas 

        
        

30000 
Shows, Espetáculos Musicais e/ou Culturais, Desfiles Carnavalescos, Festas Folclóricas tradicionais e/ou típicas, Comemorações de caráter 
social não isentos de pagamento, Desfiles de moda, Atividades de Lazer e Entretenimento ou eventos similares, realizados em recinto 
fechado, público ou privado. (inclui atividades preparatórias específicas para estes tipos de evento) 

Sub 
Código Critério Preço (R$) Descrição 

30128 Preço por dia de realização 
de evento 355,95 Teatro Abril com público até 500 pessoas por dia 

30129 Preço por dia de realização 
de evento 493,95 Teatro Abril com público acima de 500 pessoas por dia 

30130 Preço por dia de realização 
de evento 217,95 Sala São Paulo, com montagem de faixa de tráfego reversível de circulação. 

30131 Preço por dia de realização 
de evento 547,01 Evento na Fasano com até 4 horas de duração e público até 700 pessoas 

30132 Preço por dia de realização 
de evento 685,01 Evento na Fasano com até 4 horas de duração e público com mais de 700 pessoas 

30133 Preço pela duração do 
evento 1.391,05 Ginásio do Ibirapuera, com até 5 horas de duração por dia, sem apoio operacional para 

carga/descarga e/ou embarque/desembarque  


