
30193 Preço por duração do 
evento 202,81 Transamérica Expo Center com público até 2.000 pessoas por dia, com até 4 horas de duração. 

30194 Preço por duração do 
evento 479,85 Transamérica Expo Center  com público até 2.000 pessoas por dia, acima de 4 horas até 12 

horas de duração. 

30195 Preço por duração do 
evento 1.440,25 Transamérica Expo Center com público acima de  2.000 até 4.000 pessoas por dia, com até 4 

horas de duração. 

30196 Preço por duração do 
evento 2.301,90 Transamérica Expo Center  com público acima de 2.000 até 4.000 pessoas por dia, acima de 4 

horas até 12 horas de duração. 

30197 Preço por duração do 
evento 4.274,50 Transamérica Expo Center  com público  acima de 4.000 até 6.000 pessoas por dia, com até 4 

horas de duração. 

30198 Preço por duração do 
evento 7.083,10 Transamérica Expo Center  com público acima de 4.000 até 6.000 pessoas por dia, acima de 4 

horas até 12 horas de duração. 

30199 Preço por duração do 
evento 5.617,00 Transamérica Expo Center com público acima de  6.000 até 8000 pessoas por dia, com até 4 

horas de duração 

30200 Preço por duração do 
evento 10.757,60 Transamérica Expo Center com público acima de  6.000 até 8000 pessoas por dia, acima de 4 

horas até 12 horas de duração. 

30201 Preço por duração do 
evento 7.342,00 Transamérica Expo Center com público acima de 8.000 até 10.000 pessoas por dia, com até 4 

horas de duração. 

30202 Preço por duração do 
evento 14.461,00  Transamérica Expo Center com público acima de 8.000  até  10.000 pessoas por dia, acima de 

4 horas até 12 horas de duração. 
        

40000 Partidas de Futebol em Estádios  

Sub 
Código Critério Preço (R$) Descrição 

40022 Preço por dia de realização 
de evento 6.421,52 Pacaembu com público até 20.000 pessoas por dia 

40023 Preço por dia de realização 
de evento 8.706,72 Pacaembu com público acima de 20.000 e até 30.000 pessoas por dia 

40024 Preço por dia de realização 
do evento 14.028,70 Pacaembu com público acima de 30.000 pessoas por dia. 

40025 Preço por dia de realização 
do evento 2.418,20 Canindé com público até 10.000 pessoas por dia. 

40026 Preço por dia de realização 
do evento 4.742,60 Canindé com público acima de 10.000 pessoas por dia. 

40027 Preço por dia de realização 
de evento 7.790,10  Morumbi com público de até 20.000 pessoas dia.  

40028 Preço por dia de realização 
de evento 12.228,50  Morumbi com público acima de 20.000 e até 30.000 pessoas dia.  

40029 Preço por dia de realização 
de evento 18.953,50  Morumbi com público acima de 30.000 e até 50.000 pessoas dia.  

40030 Preço por dia de realização 
de evento 25.922,50  Morumbi com público acima de 50.000 pessoas por dia.  

        


