
 
        

60000 Filmagem, fotografia, produção de audiovisuais e similares. 

Sub 
Código Critério Preço (R$) Descrição 

60033 Preço pela duração do 
evento 148,95  Em via local, coletora ou arterial, SEM acompanhamento operacional em campo.  

60034 Preço pela duração do 
evento 183,45  Em via local, coletora ou arterial, com monitoramento operacional com duração de até 6 horas.  

60035 Preço pela duração do 
evento 245,13  Em via local, coletora ou arterial,  com monitoramento operacional com duração de 6 a 12 horas.  

60036 Preço pela duração do 
evento 368,48  Em via local, coletora ou arterial, com duração de 12 a 24 horas, com monitoramento 

operacional.  

60037 Preço pela duração do 
evento 424,95  Em via local ou coletora, com acompanhamento operacional com duração até 6 horas.  

60038 Preço pela duração do 
evento 741,20  Em via local ou coletora, com acompanhamento operacional com duração de 6 a 12 horas.  

60039 Preço pela duração do 
evento 1.333,45  Em via local ou coletora, com acompanhamento operacional com duração de 12 a 24 horas.  

60040 Preço pela duração do 
evento 493,95  Em via arterial, com acompanhamento operacional com duração até 6 horas.  

60041 Preço pela duração do 
evento 1.040,20  Em via arterial, com acompanhamento operacional com duração de 6 a 12 horas.  

60042 Preço pela duração do 
evento 1.609,45  Em via arterial, com acompanhamento operacional com duração de 12 a 24 horas.  

60043 Preço pela duração do 
evento 459,45  Em via local ou coletora, com acompanhamento operacional com duração até 6 horas,  e 

monitoramento adicional fora do horário do evento.  

60044 Preço pela duração do 
evento 810,20  Em via local ou coletora, com acompanhamento operacional com duração de 6 a 12 horas  e 

monitoramento  adicional fora do horário do evento.  

60045 Preço pela duração do 
evento 1.471,45  Em via local ou coletora, com acompanhamento operacional com duração de 12 a 24 horas  e 

monitoramento  adicional fora do horário do evento.  

60046 Preço pela duração do 
evento 528,45  Em via arterial, com acompanhamento operacional até 6 horas  e monitoramento  adicional fora 

do horário do evento.  

60047 Preço pela duração do 
evento 948,20 

 Em via arterial, com acompanhamento operacional de 6 a 12 horas e monitoramento  adicional 
fora do horário do evento.  

60048 Preço pela duração do 
evento 1.747,45 

 Em via arterial, com acompanhamento operacional de 12 a 24 horas e monitoramento  adicional 
fora do horário do evento.  

        
        


