Descrição do Serviço
Instalação ou construção de caixa subterrânea.
Colocação ou substituição da tampa em caixa subterrânea (400 x 596mm ou 600 x 796mm)
Colocação ou substituição da tampa em caixa subterrânea (300 x 510mm)
Conserto de cavalete sem escavação
Substituição do registro do cavalete até 1''
Substituição do registro do cavalete superior a 1''
Conserto de cavalete com escavação
Suspensão no abastecimento - Recolocação
Suspensão no abastecimento - Religação sem pagamento
Aviso de débito com colocação de fita adesiva no cavalete
Deslocamento da ligação de água - até 1 metro
Deslocamento da ligação de água para caixa subterrânea - até 1 metro
Deslocamento da ligação de água para caixa proteção de hidrômetro (CPH) - até 1 metro
Religação de água com lacre violado
Religação de água no cavalete por regularização de débito
Colocação de lacre
Aferição de hidrômetro por solicitação do cliente
Limpeza e/ou substituição do filtro do hidrômetro até 1.1/2''
Colocação de hidrômetro por ocorrência de furto até 1.1/2''
Colocação de hidrômetro até 1.1/2''
Substituição de hidrômetro até 1.1/2'' por manutenção corretiva
Substituição de hidrômetro até 1.1/2'' por irregularidade na ligação de água
Substituição de hidrômetro 3/4'' a pedido do cliente
Substituição de hidrômetro até 1.1/2'' por aferição IPEM
Substituição de hidrômetro por aferição IPEM igual ou superior a 2´´
Deslocamento da ligação de água para caixa subterrânea - com rede no passeio
Deslocamento da ligação de água - com rede no passeio
Deslocamento da ligação de água - com rede no meio ou do outro lado da rua
Deslocamento da ligação de água para caixa subterrânea - com rede no meio ou do outro lado da rua
Deslocamento da ligação de água para caixa subterrânea - com travessia ou cravação
Relocação da ligação de água em outro endereço.
Ligação de água na caixa subterrânea oriunda de ampliação de rede - Adesão
Ligação de água 3/4'' até 1'' - Adesão
Ligação de água 3/4'' em caixa subterrânea - Adesão
Ligação de água 3/4'' em caixa de proteção de hidrômetro (muro) - Adesão
Ligação de água 3/4'' oriunda de ampliação de rede - Adesão
Ligação de água 3/4'' Tarifa Social - Adesão
Ligação de água 1'' - Adesão
Ligação de água 1.1/2'' - Adesão
Ligação de água 2'' - Adesão
Ligação de água temporária 3/4'' pré paga para 15 dias.
Ligação de água temporária 3/4'' pré paga para 30 dias.
Substituição de todos os componentes da ligação de água
Conserto ou desobstrução do ramal de água com rede na rua
Conserto ou desobstrução do ramal de água - sem escavação
Conserto ou desobstrução do ramal de água com rede no passeio
Supressão da ligação de água por solicitação do cliente
Levantamento ou rebaixamento do ramal de água
Religação de água por supressão a pedido do cliente
Religação de água com HD por supressão - Regularização de débito
Religação de água por supressão para categoria social - Regularização de débito
Religação de água por supressão - Regularização de débito
Religação de água por irregularidade
Substituição de ramal de água - rede na rua ou do outro lado da rua
Ampliação da rede de água - preço por metro
Ligação de esgoto 4'' oriunda de ampliação de rede - Adesão
Ligação de esgoto 4'' - Adesão

Preço
R$ 98,24
R$ 350,75
R$ 183,95
R$ 39,90
R$ 46,29
R$ 154,48
R$ 77,00
R$ 23,35
R$ 61,64
R$ 4,84
R$ 116,63
R$ 306,82
R$ 377,53
R$ 25,50
R$ 13,20
R$ 20,00
R$ 48,58
R$ 28,94
R$ 86,49
R$ 86,49
R$ 87,71
R$ 86,49
R$ 87,71
R$ 114,11
R$ 1.688,31
R$ 474,70
R$ 280,87
R$ 644,33
R$ 900,10
R$ 989,76
R$ 256,06
R$ 270,85
R$ 196,68
R$ 270,85
R$ 328,65
R$ 196,68
R$ 25,81
R$ 778,63
R$ 1.173,07
R$ 2.575,38
R$ 389,41
R$ 597,43
R$ 228,02
R$ 263,68
R$ 114,30
R$ 194,10
R$ 121,77
R$ 136,48
R$ 241,68
R$ 241,70
R$ 25,81
R$ 125,44
R$ 241,02
R$ 478,62
R$ 51,35
R$ 215,79
R$ 215,79

Ligação de esgoto 4'' Tarifa Social - Adesão
Ligação de esgoto 6'' oriunda de ampliação de rede - Adesão
Ligação de esgoto 6'' - Adesão
Desobstrução do ramal de esgoto
Desobstrução do ramal de esgoto com equipamento manual
Ampliação da rede de esgoto - preço por metro
Faturamento por desistência do serviço - deslocamento da equipe
Esgotamento de fossa a pedido do cliente
Emissão de segunda via da conta
Entrega da conta em local específico a pedido do cliente
Emissão de boleto bancário a pedido do cliente
Serviço de recorte no muro e instalação da Caixa de Proteção de hidrômetro
Suspensão temporária do abastecimento de água a pedido do cliente
Religação de água por suspensão temporária a pedido do cliente
Vistoria da ligação de esgoto - efluente não doméstico
Vistoria da ligação de esgoto - habite-se (edifícios)
Vistoria da ligação de esgoto - habite-se
Vistoria da ligação de esgoto - Conjunto Habitacional de interesse social

R$ 24,59
R$ 493,41
R$ 518,29
R$ 117,42
R$ 67,56
R$ 180,05
R$ 18,20
R$ 245,18
R$ 3,14
R$ 3,07
R$ 1,48
R$ 134,14
R$ 19,59
R$ 15,24
R$ 191,81
R$ 304,22
R$ 76,06
R$ 21,79

Preços vigentes a partir de 16 de Julho de 2015. Tabela de preços aprovada pelo Instituto das Águas do Paraná e publicada em
Diário Oficial no dia 15 de Junho de 2015.

