
1 PARCELA 3 PARCELAS 6 PARCELAS

499,60R$            519,47R$            539,33R$            

928,28R$            956,09R$            1.002,59R$         

4.420,99R$         4.670,50R$         4.774,66R$         

PREÇO (R$)

217,73R$            

41,63R$              

217,73R$            

236,56R$            

473,14R$            

52,09R$              

96,75R$              

41,63R$              

10,62R$              

41,63R$              

20,78R$              

483,11R$            

818,16R$            

18,80R$              

15,12R$              

175,66R$            

243,51R$            

7,11R$                 

2,83R$                 

257,85R$            

257,85R$            

121,15R$            

149,02R$            

140,17R$            

68,96R$              

193,31R$            

122,09R$            

329,50R$            

234,55R$            

5,27R$                 

429,23R$            

369,27R$            

197,39R$            

262,52R$            

PREÇO (R$)

 R$            217,73 

 R$            435,01 

 R$            217,73 

 R$         1.596,33 

 R$            217,73 

 R$            217,73 

 R$         1.596,33 

 R$         1.596,33 

 R$            638,58 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  PREÇO (R$) 

530,86R$            

736,18R$            

484,36R$            

953,06R$            

63,24R$              

Rede de esgoto deslocamento caixa de passagem 6" material fornecido pela águas

DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM

Rede de esgoto desobstrução de caixa de passagem 1 economia

TABELA III - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ESGOTO

DESLOCAMENTO DA CAIXA DE PASSAGEM

Rede de esgoto deslocamento caixa de passagem 6'' com material fornecido pelo cliente

Rede de esgoto deslocamento caixa de passagem 4" material fornecido pela águas 

Rede de esgoto deslocamento caixa de passagem 4" com material fornecido pelo cliente

Restabelecimento de fornecimento de água 

No cavalete por falta de pagamento

No cavalete por falta de pagamento c/ violação de lacre

Religação de urgência no Cavalete

Religação de urgência no Ramal

AFERIÇÕES, EXAMES E VERIFICAÇÕES

RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO

Ligação de bombas ou ejetores na rede distribuidora ou no ramal predial

ANÁLISE DE ÁGUA BACTERIOLOGICA

Por roubo/perdido

Por solicitação do usuário (material e tempo empregado)

Aviso de corte 

2ª vias, alteração cadastral, extratos, outros (correios)

Por danificação por usuário/terceiros

ANÁLISE DE ÁGUA FISICO-QUIMICO

MUDANÇA DE RAMAL

TAXAS DE EXPEDIENTE

SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO

ANÁLISE DE ÁGUA

Por solicitação do usuário – até 2 pavimentos 

Por solicitação do usuário – por pavimento excedente a 02 

Início de obras de instalação de água e/ou esgoto em loteamento ou conjuntos de edificações, sem autorização do prestador de serviço

Inobservância das normas e/ou instalações

Alteração de projetos de instalação de água e/ou esgoto em loteamento ou conjuntos de edificações, sem prévia autorização do prestador de serviço

TABELA IV - MULTAS

Retirada de hidrômetro/religação direta

Violação de hidrômetros ou limitadores de consumo/lacres

Interconexão da instalação predial com canalização de água ou outra procedência

Utilização de ligação de água ou esgoto para serventia de outra economia

DESCRIÇÃO DA MULTA

Intervenção nas instalações dos serviços públicos de água e esgoto

PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TABELA II - TAXA DE LIGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC

CONCORRÊNCIA Nº 056/2014

CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DIÂMETRO DA LIGAÇÃO PARA TODAS AS CATEGORIAS

De ½” e ¾”

De 1”

De 2”

TABELA III - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ÁGUA

Aferição de hidrômetro, por solicitação do usuário, acima de 1”

Aferição de hidrômetro, por solicitação do usuário, até ¾’

Por solicitação do usuário - Temporária 

Por solicitação do usuário - definitiva + (2 horas de mão de obra)

DESLIGAMENTO

VISTORIA NA INSTALAÇÃO PREDIAL

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CIRCO, PARQUES, EVENTO, ETC

Extensão de rede de água até 50mm asfalto

Extensão de rede de água até 50mm terra

Extensão de rede de água até 75mm asfalto

Extensão de rede de água até 75mm terra

EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA

Custo fixo de consumo até 15 dias

Custo fixo mensal, período superior a 15 dias 

De auxiliar

Por solicitação do usuário (material e tempo empregado)

De encanador

CUSTO DE MÃO-DE-OBRA (POR HORA) / DESLOCAMENTO

MUDANÇA DE CAVALETE

Extensão de rede de água até 110mm asfalto

Extensão de rede de água até 110mm terra

Tubo PEAD preço por metro

FORNECIMENTO DE MATERIAL

PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

Execução de caixa padrão

Execução de caixa padrão provisória

Consulta de viabilidade técnica

Análise de projeto

VIABILIDADE TÉCNICA E PROJETO - ÁGUA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC

CONCORRÊNCIA Nº 056/2014

CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

94,40R$              

1.307,12R$         

876,23R$            

973,76R$            

542,86R$            

1.568,73R$         

809,98R$            

1.263,38R$         

541,80R$            

1.488,41R$         

1.232,06R$         

1.558,10R$         

809,98R$            

1.263,38R$         

494,01R$            

305,56R$            

261,81R$            

251,27R$            

225,93R$            

498,27R$            

305,56R$            

261,81R$            

498,27R$            

83,30R$              

80,11R$              

364,78R$            

182,16R$            

Rede de esgoto declaração para processo de habite-se

Projeto hidrosanitário

Analise viabilidade ligação de esgoto

Rede de esgoto substituição de caixa de passagem diâmetro 6" com asfalto com material fornecido pelo cliente

Rede de esgoto substituição de caixa de passagem diâmetro 6“ sem asfalto com material fornecido pelo cliente

Rede de esgoto substituição de caixa de passagem diâmetro 6" sem asfalto com fornecimento de material pela águas

Rede de esgoto substituição reposição  tampa da caixa de inspeção danificada

ANÁLISE

Rede de esgoto substituição caixa de passagem diâmetro superior 6" com asfalto com material fornecido pelo cliente

Rede de esgoto substituição caixa de passagem diâmetro superior 6" sem asfalto com material fornecido pelo cliente

Rede de esgoto substituição caixa de passagem diâmetro 4" com asfalto com material fornecido pelo cliente

Rede de esgoto substituição caixa de passagem diâmetro 4" sem asfalto com material fornecido pelo cliente

Rede de esgoto substituição caixa de passagem diâmetro superior 4“ com fornecimento de material pela águas

Ligação de esgoto residencial diâmetro 4" com asfalto com fornecimento de material pela águas

Ligação de esgoto residencial diâmetro 4" com asfalto com fornecimento de material pelo cliente

Ligação de esgoto residencial diâmetro 4" sem asfalto com fornecimento de material pela águas

Ligação de esgoto residencial diâmetro 4" sem asfalto com fornecimento de material pelo cliente

SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE PASSAGEM

Ligação de esgoto não residencial diâmetro 4" com asfalto com fornecimento material pelo cliente

Ligação de esgoto não residencial diâmetro 4" sem asfalto com fornecimento material pela águas

Ligação de esgoto não residencial diâmetro 4" sem asfalto com fornecimento material pelo cliente

Ligação de esgoto residencial baixa renda diâmetro 4" com asfalto

Ligação de esgoto residencial baixa renda diâmetro 4" sem asfalto

Ligação de esgoto instalação diâmetro 6" com asfalto material fornecido pela águas

Ligação de esgoto instalação diâmetro 6" com asfalto material fornecido pelo cliente 

Ligação de esgoto instalação diâmetro 6" sem asfalto material fornecido pela águas

Ligação de esgoto instalação diâmetro 6" sem asfalto material fornecido pelo cliente

Ligação de esgoto não residencial diâmetro 4" com asfalto com fornecimento material pela águas

Rede de esgoto desobstrução de caixa de passagem 2 ou mais economias

LIGAÇÃO DE ESGOTO


