
90000 Simulação de Incêndio e/ou treinamento de abandono de incêndio 

Sub 
Código Critério Preço (R$) Descrição 

90005 Preço pela duração do 
evento 259,78 Com ocupação parcial da via e duração de até 4 horas 

90006 Preço pela duração do 
evento 328,78 Com ocupação parcial da via, duração de até 4 horas e com apoio operacional para 

estacionamento 
        

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. 

 
 

1000 Obra ou serviço de infraestrutura urbana em via pública destinadas à implantação, instalação, manutenção ou manutenção de emergência  
Sub 

Código
Critério Preço 

(R$) 
Descrição 

    
1034 Preço por Emissão 

de TPOV 
       

697,26 
Obras e serviços de implantação, expansão e manutenção realizados em vias locais e calçadões 

1035 Preço por Emissão 
de TPOV 

       
771,90 

Obras e serviços de implantação, expansão e manutenção realizados em vias coletoras 

1036 Preço por Emissão 
de TPOV 

       
879,92 

Obras e serviços de implantação, expansão e manutenção realizados em vias arteriais e de trânsito rápido 

1037 Preço por Emissão 
de TPOV 

       
448,30 

Obras e serviços de ligação domiciliar realizados em vias locais e calçadões 

1038 Preço por Emissão 
de TPOV 

       
504,00 

Obras e serviços de ligação domiciliar realizados em vias coletoras 

1039 Preço por Emissão 
de TPOV 

      
559,70 

Obras e serviços de ligação domiciliar realizados em vias arteriais e de trânsito rápido 

1040 Preço por Etapa de 
Obra  

       
79,06 

Obra/serviço de emergência, EM VIAS LOCAIS, Realizado em até 48 horas,                                                              
SEM QUEBRA DE PAVIMENTO em poço de visitas(PV) ou aéreo com  OCUPAÇÃO PARCIAL do passeio e/ou 
pista,  

1041 Preço por Etapa de 
Obra  

       
141,41 

Obra/serviço de emergência, EM VIAS LOCAIS, Realizado em até 48 horas,                                                               
COM QUEBRA DE PAVIMENTO utilizando MD (método destrutivo) e/ou MND (Método não destrutivo) com 
OCUPAÇÃO PARCIAL do passeio e/ou pista, 

1042 Preço por Etapa de 
Obra 

       
214,90 

Obra/serviço de emergência, EM VIAS LOCAIS, Realizado em até 48 horas, COM QUEBRA DE PAVIMENTO 
utilizando MD (método destrutivo) e/ou MND (Método não destrutivo) com OCUPAÇÃO TOTALdo passeio e/ou 
pista, com interdição total, 

1043 Preço por Etapa de 
Obra   

       
96,31 

Obra/serviço de emergência, EM VIAS COLETORAS, Realizado em até 48 horas,   SEM QUEBRA DE 
PAVIMENTO em poço de visitas(PV) ou aéreo com OCUPAÇÃO PARCIAL do passeio e/ou pista, sem interdição 
total,  


