
80087 Preço pela duração do 
evento 529,03 Içamento de equipamentos ou materiais com monitoramento  de  12 a 24 horas em vias 

coletoras. 

80088 Preço pela duração do 
evento 573,45 Içamento de equipamentos  ou materiais com monitoramento  de 12 a 24 horas em via arterial 

com ocupação até meia pista. 

80089 Preço pela duração do 
evento 372,66 Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de até 4  horas em vias locais. 

80090 Preço pela duração do 
evento 450,55 Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de até 4 horas em vias coletoras. 

80091 Preço pela duração do 
evento 463,63 Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de até 4 horas em via arterial  com 

ocupação até meia pista. 

80092 Preço pela duração do 
evento 601,63 Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de 4 a 8 horas em vias locais. 

80093 Preço pela duração do 
evento 766,35 Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de  4 a 8 horas em vias coletoras. 

80094 Preço pela duração do 
evento 904,35 Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de 4 a 8 horas em via arterial com 

ocupação até meia pista. 

80095 Preço pela duração do 
evento 930,95 Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de 8 a 12 horas em vias locais. 

80096 Preço pela duração do 
evento 1151,60 Içamento de equipamentos materiais com operação viária de  8 a 12 horas em vias coletoras. 

80097 Preço pela duração do 
evento 1151,60 Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de 8 a 12 horas em via arterial com 

ocupação até meia pista. 

80098 Preço pela duração do 
evento 1097,70 Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de 12 a 24 horas em vias locais. 

80100 Preço pela duração do 
evento 1565,60 Içamento de equipamentos ou materiais com operação viária de  12 a 24 horas em vias 

coletoras. 

80101 Preço pela duração do 
evento 1565,60 Içamento de equipamentos  ou materiais com operação viária de 12 a 24 horas em via arterial 

com ocupação até meia pista. 

80102 Preço por dia de realização 
de evento 57,35 Área destinada para embarque/desembarque de passageiros para até dois veículos de 

transporte coletivo, com monitoramento operacional. 

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

        


