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1 DO OBJETIVO 

Atualizar a analisar a Tabela de Preços e Prazos de Serviços, a ser praticada pelo Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto - SAAE no Município de Caeté, Minas Gerais. 

2 FUNDAMENTOS LEGAIS 

2.1  Do pedido de análise  

Por meio do Ofício SAAE CAETÉ nº 29/2022, o SAAE de Caeté solicitou à Agência Reguladora a análise 

e homologação da Tabela de Preços e Prazos de Serviços, referente aos serviços não tarifados 

prestados pela autarquia. 

2.2  Da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais 
ARISB-MG  

A AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MINAS GERAIS (ARISB-

MG) é um consórcio público de direito público criado em 15 de julho de 2014, nos moldes da Lei 

Federal nº 11.107/2005 (Lei dos Consórcios Públicos) para atendimento aos preceitos da Lei Federal 

nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, e de seu Decreto regulamentador nº 7.217.  

Conforme a Cláusula 8ª da segunda alteração do Protocolo de Intenções da ARISB-MG, a Agência 

Reguladora tem, dentre os seus objetivos: realizar a gestão associada, plena ou parcialmente, por 

meio do exercício das atividades de regulação e fiscalização de serviços de saneamento básico dos 

municípios consorciados e/ou conveniados. Dentre suas competências, cabem à ARISB-MG a 

fixação, o reajuste, a revisão dos valores das taxas, tarifas e outras formas de contraprestação dos 

serviços públicos de saneamento básico. 

Considerando que a Lei Federal Nº 11.445/2007 determina: 

“ 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-

financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos 

serviços: 

 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de 

tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços 
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ou para ambos conjuntamente; 

 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros preços 

públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades; 

 

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em 

conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. (Grifo nosso) 

 

Adicionalmente, considerando, naquilo que é cabível, a Nota Técnica ARISB-MG nº 143/2021, de 12 

de março de 2021, que é uma orientação Técnica sobre o processo de homologação da tabela de 

preços e prazos de serviços para prestadores de serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário por meio do Sistema de Precificação de Serviços – SPS, bem como a 

Resolução ARISB-MG nº 147, de 12 de março de 2021, que dispõe sobre o processo de homologação 

da Tabela de Preços e Prazos de Serviços para prestadores de serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, a presente Nota Técnica apresenta o resultado da análise realizada pela 

Agência Reguladora para homologar a Tabela a ser utilizada pelo SAAE de Caeté.  

2.3  Do Município de Caeté -  MG  

O Município de Caeté é subscritor do Protocolo de Intenções da ARISB-MG, o qual foi ratificado pelas 

Leis Municipais nº 2.841, de 22 de abril de 2014, nº 2.925, de 15 de abril de 2015 e nº 3.172, de 14 

de novembro de 2018. 

Com a ratificação do Protocolo de Intenções, o Município delega as competências de regulação e 

fiscalização dos serviços de saneamento básico à ARISB-MG, nos termos da Cláusula 11ª da Segunda 

Alteração de Contrato de Consórcio Público. 

A transferência para a ARISB-MG do exercício das atividades de regulação e fiscalização dos serviços 

de saneamento básico inclui as competências para fixação, reajuste e revisão dos valores de tarifas 

e outras formas de contraprestação dos serviços. 

2.4  Do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caeté  

O SAAE de Caeté é uma Autarquia Municipal, integrante da Administração Indireta, criada pela Lei 

nº 1.254, de 28 de abril de 1978. A Autarquia é dotada de personalidade jurídica de direito público, 

de patrimônio e receita próprios e de autoadministração financeira e técnica, sujeitando-se ao 
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controle e tutela do município. Sua finalidade institucional é operar, manter e conservar, mediante 

exploração direta, os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Para que 

seus objetivos sejam alcançados, ao SAAE competem as seguintes atividades: 

- Estudar a situação fática relativa aos serviços de água e esgoto, visando sua extensão a toda a 

população municipal, sob as melhores condições técnicas possíveis conforme a tecnologia disponível 

e a potencialidade financeira; 

- Ampliar e conservar em adequadas condições de funcionamento os sistemas e os equipamentos, 

necessários à prestação eficiente dos serviços de água e esgoto; 

- Fiscalizar os serviços que contratar, inclusive de terceirização de atividades específicas; 

- Efetivar a política tarifária relativa aos serviços de água e esgoto; 

- Regulamentar e fiscalizar a instalação e o funcionamento de quaisquer equipamentos ou sistemas, 

público ou particulares, com repercussão para os serviços de água e esgoto;  

- Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de água e esgoto, 

compatíveis com a legislação aplicável. 

3 DA METODOLOGIA 

3.1  Da transição de metodologia  

Até o mês de abril de 2022, com a missão de regular e fiscalizar os serviços de saneamento básico 

em Minas Gerais, promover boas práticas de gestão, inovação e cooperação institucional e 

harmonizar a inter-relação entre usuários, prestadores de serviços e poder público, a ARISB-MG 

disponibilizou para os municípios consorciados e conveniados ferramentas para composição de 

custos que abarcam diversos serviços praticados pelos prestadores dos serviços de água e esgoto, 

embasado em modelos padrão de serviço a serem implementados pelo Sistema de Precificação de 

Serviços (SPS).  

No entanto, a ARISB-MG encontra-se em momento de transição de metodologia, deixando de operar 

por meio do SPS e passando a utilizar um sistema de planilhas mais versátil e customizável para cada 

um dos municípios regulados. Dessa forma, como o modelo ainda não havia sido disponibilizado, no 
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momento da solicitação do SAAE de Caeté, o presente estudo foi elaborado a partir do Memorial 

Descritivo (Anexo I), o qual apresentou os custos para cada um dos serviços a serem precificados e 

regulados.  

3.2  Dos Dados  

O SAAE de Caeté encaminhou para a Agência Reguladora o levantamento de custos para todos os 

serviços a serem precificados. O Memorial de Cálculo foi elaborado pela Autarquia e analisado pelos 

analistas dos setores de Regulação Econômica e Regulação Técnica da Agência Reguladora. Todos os 

questionamentos e dúvidas levantadas pela equipe da ARISB-MG foram respondidos pelo prestador 

de serviços em tempo hábil para a realização do estudo. 

Os componentes físicos e de serviços de cada um dos itens a serem precificados foram considerados 

pertinentes pela equipe técnica da Agência Reguladora, como também economicamente analisados 

pelo setor de regulação, que consentiu com a memória de cálculo apresentada. 

4 DA ANÁLISE 

Para a homologação da Tabela de Preços e Prazos de Serviços do SAAE de Caeté, a Autarquia 

encaminhou o Memorial Descritivo (Anexo I) com os custos de aquisição dos insumos, de mão de 

obra empregada, de equipamentos utilizados para a execução dos serviços, dentre outras 

informações que estão relacionadas a seguir. Após as análises dos dados recebidos, a equipe técnica 

da ARISB-MG efetuou as avaliações e questionamentos sobre as informações apresentadas, cujas 

respostas foram enviadas tempestivamente e serviram de embasamento ao presente estudo.  

No que tange aos componentes de mão de obra, o Prestador de serviços celebrou contrato com 

empresa privada para a execução de serviços de engenharia referentes às ligações prediais de água 

e esgoto e mudanças de padrões de água. Os custos unitários foram apresentados de acordo com 

as unidades utilizadas nas medições do gestor do contrato, não tendo sido identificadas, pela equipe 

técnica da ARISB-MG, inconsistências nos quantitativos e custos atribuídos aos serviços. 

Para os custos dos insumos, foram informados os valores incorridos pelo SAAE, tendo como 

referência os contratos de fornecimento de materiais e serviços, notas fiscais e outros documentos 

licitatórios que comprovam os valores.  
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Para o custo dos equipamentos, coube ao prestador informar se os equipamentos eram próprios ou 

terceirizados, o custo horário e por quanto tempo o equipamento deve ser utilizado em cada serviço. 

Dessa forma gerou-se o dispêndio de cada equipamento utilizado na prestação dos serviços, o qual 

compõe o preço final cobrado dos usuários.  

A Autarquia ainda solicitou a inclusão de custos indiretos na composição de preços, por meio de 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). No entanto, o SAAE de Caeté, enquanto entidade pública da 

administração indireta não incorre em alguns custos tributários, devido à sua isenção legalmente 

prevista, nem tampouco faz jus a benefícios, como o lucro. 

Assim, a Agência Reguladora não imputou os Custos Indiretos na composição dos preços dos 

Serviços Não Tarifários. Entretanto, destaca-se que a Autarquia não será desfalcada nestes valores, 

uma vez que os mesmos compõem a Receita Requerida que é base para a estipulação das tarifas de 

Água e Esgoto. Dessa forma, a receita total necessária para a execução dos serviços será arrecada, 

seja por meio dos outros preços públicos seja por tarifa de Água e Esgoto.   

5 CONCLUSÃO 

Por fim, após análise, pela equipe da ARISB-MG, dos documentos enviados pelo SAAE de Caeté para 

fundamentação da nova Tabela de Preços e Prazos de Serviços, recomenda-se a homologação da 

Tabela de Preços e Prazos de Serviços conforme disposto no Apêndice I.  

 

Belo Horizonte, 07 de junho de 2022. 

 

 
Guilherme Augusto Silva Araújo 

ANALISTA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO 
Matrícula ARISB/026 
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APÊNDICE I – TABELA DE PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS 

SERVIÇO NÃO TARIFADO MEDIDA  VALOR  PRAZO 
Aferição de hidrômetro - bancada fixa  Hidrômetro   R$                -    20 dias úteis 
Aferição de hidrômetro - bancada portátil  Hidrômetro   R$                -    5 dias úteis 
Análise de projeto de loteamento  Projeto   R$      405,00  40 dias úteis 
Reanálise de projeto de loteamento  Projeto   R$      250,00  30 dias úteis 
Viabilidade de atendimento de loteamento  Projeto   R$      250,00  20 dias úteis 
Emissão de segunda via de conta  Via   R$           2,70  1 dia útil 
Entrega de conta em endereço alternativo  Via   R$           8,00  5 dias úteis 
Vistoria Técnica  Vistoria   R$         35,00  5 dias úteis 
Corte/Religação  Ligação   R$         75,00  1 dia útil 
Ligação Simples de água c/ caixa protetora  Ligação   R$      554,93  15 dias úteis 
Ligação Simples de água c/ cavalete  Ligação   R$      410,48  15 dias úteis 
Ligação Simples de Esgoto  Ligação   R$      649,95  15 dias úteis 
Mudança de ligação de água  Ligação   R$      408,96  20 dias úteis 
Substituição de caixa padrão  Caixa padrão   R$      408,96  15 dias úteis 
Substituição de Hidrômetro  Hidrômetro   R$      110,00  2 dias úteis 
Cancelamento de ligação de água  Ligação   R$         35,00  15 dias úteis 
Religação após desligamento a pedido  Ligação   R$         35,00  3 dias úteis 
Desmembramento de economia  Ligação   R$      408,96  15 dias úteis 
Recomposição de Asfalto (m²)  m²   R$         90,62  10 dias úteis 
Fornecimento de água para caminhão pipa  Caminhão (≥ 8m³)1   R$      144,85  1 dia útil 

 
1 É fornecida água para enchimento de caminhão pipa, o qual possui capacidade maior ou igual a 8 m³.  
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO 

A íntegra do Corpo do documento elaborado pelo SAAE de Caeté encontra-se transposta abaixo: 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

O presente memorial descritivo tem por objetivo orientar a Agência Reguladora – ARISB sobre os 

critérios utilizados para a apuração dos custos dos serviços prestados pela Autarquia, a fim de 

proporcionar um entendimento clarificado dos prejuízos financeiros sofridos, bem como sobre a 

necessidade de atualização dos valores da prestação de serviços.  

Assim, pretende-se elucidar a listagem de materiais e mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de ligação de água, mudança de padrão, separação de pena, ligação de esgoto, as quais 

influenciam diretamente nos custos para a prestação do serviço aos usuários. 

 

2. DOS SERVIÇOS PRESTADOS: 

Atualmente são oferecidos pela Autarquia os seguintes serviços: 

• Ligação de água (com caixa protetora e com conjunto cavalete); 

• Mudança de padrão de água; 

• Separação de pena; 

• Ligação de esgoto. 

 

 

3. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA: 

 

3.1. LIGAÇÃO DE ÁGUA SIMPLES COM KIT CAVALETE: 

3.1.a - Da execução do serviço de Montagem e instalação de padrão predial de água, kit cavalete, 

tubulação de aço galvanizado (sem caixa protetora), para hidrômetro com capacidade até 

5,0m³/h _ incluso instalação de hidrômetro, tubos, conexões e registro. 

A montagem e instalação do padrão predial no formato kit cavalete em tubulação de aço galvanizado 

consistem na abertura da vala onde esta a rede mestra, ou seja, aquela que possui diâmetro maior, 

para que seja desmembrada uma rede de tubulação menor que abasteça a residência que solicitou o 

fornecimento de água. Essa rede mestra em que em sua maioria esta nas margens do passeio na 

dimensão a ser encaixada a base de concreto (já fixada os tubos galvanizados), instalação do 

hidrômetro, suas respectivas conexões e do registro, bem como recomposição do passeio aonde fora 

http://www.arisb.com.br/
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fixada a base. 

3.1.b – Dos materiais necessários: 

Para a execução da obra são necessários os seguintes materiais: 

-Tubo de 6,00 metros de DE-20 mm, ponta/ bolsa—cola. -----------------------1 unidade 

- Colar de tomada – para tubo de DN-50 mm.--------------------------------------- 1 unidade 

--Te para tubo de DE-20, mm – cola. ----------------------------------------------- 1 unidade 

-- Joelho de - DE- 20 mm, bolsa/ bolsa, cola.------------------------------------- 6 unidades 

-- Joelho de - DE- 20 mm X 1/2’’, bolsa/Rosca, cola.----------------------------- 2 unidades 

-- Luvas Simples DE- 20 mm, cola.-------------------------------------------------- 2 unidades 

-- Registro de esfera com borboleta - DN- 1/2’’ – Rosca Macho/ Femea. -------1 unidade 

-- Adaptador cola/rosca DN- 1/2’ x 15 mm- Rosca/ Cola. ------------------------2 unidades 

-- Hidrômetro completo com Tubetes, porcas e arruelas, DN- 1/2’’. -------------1 unidade 

-- Veda Rosca  . -------------------------------------------------------------------------1 unidade 

-- Tubo Ferro galvanizado ½.  60 cm cada ------------------------------------------2 unidade 

-- Joelho galvanizado ½”---------------------------------------------------------------2 unidades --Adesivo 

plástico------------------------------------------------------------------------1 unidade 

--Hora máquina ------------------------------------------------------------------------------ 1 hora 

Sinalização com cone-----------------------------------------------------------------4 unidades 

Sinalização com fita zebrada ---------------------------------------------------------- 6 metros 

Sinalização com placa de distanciamento -------------------------------------------2 unidades  

Concreto para recomposição do passeio -----------------------------------------------1,28 m² 

 

3.1.c – Da mão de obra utilizada: 

Para a execução da obra são necessários os seguintes serviços (mão de obra): 

• Montagem e instalação de padrão predial de água, kit cavalete tubulação de aço galvanizado 

(sem caixa protetora), para hidrômetro com capacidade até 5,0m³/h _ incluso instalação de 

hidrômetro, tubos, conexões e registro 

• Sinalização com fita zebrada _ fornecimento e instalação 

• Sinalização com cone _ fornecimento e instalação 

• Sinalização com placas de distanciamento, ou desvio _ fornecimento e instalação 

• Demolição de pavimento asfáltico tipo CBUQ contendo pedra irregular, utilização de serra 

clipper. ÁGUA 

• Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 2,00m_.ÁGUA 

http://www.arisb.com.br/
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• Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas.ÁGUA 

• Assentamento de tubos, peças e conexões PVC, junta soldável J.S, DN 15 DE 20mm.ÁGUA 

• Aterro de valas e cavas de fundação com avaliação visual da compactação.ÁGUA 

• Demolição de passeio cimentado  com utilização de serra cliper. ÁGUA  

• Recomposição de passeio cimentado, confecção, lançamento e adensamento. ÁGUA 

• Execução de limpeza geral de obra inclusive varrição.ÁGUA 

• Carga e transporte de todos os materias de sobra de obras _ concreto, asfalto, terra _ destinação 

para bota-fora.ÁGUA 

 

3.1.d. Informações pertinentes sobre o cálculo: 

Para ligação simples de água, foi utilizado como referencia um tubo de 6 metros sendo assim todos 

os materiais e serviços foram calculados para 6 metros de cumprimento, 40 centímetros de largura e 

60 centímetros de profundidade da vala.  

Atualmente não é possível fazer uma descrição exata do material a ser utilizado isso se da porque a 

cidade é abastecida por tubulações com diâmetro diferente. Sendo assim foi utilizado para cálculos o 

diâmetro que é mais comum nas tubulações do município (50 mm). 

O tubo de ferro galvanizado ½’  utilizado nas ligações com cavalete é adquirido em 6 metros de 

cumprimento, no entanto utilizasse dois pedaços de 60 centímetros em cada ligação .  

Foi calculada uma hora maquina modelo retroescavadeira baseando no tempo utilizado para executar 

uma ligação simples, se o local possuir uma camada de asfalto mais resistente e se necessário for 

utilizar mais de uma hora maquina o valor excedente será cobrado na composição do orçamento.  

Tendo em vista que um passeio padrão possui 2 metros de cumprimento e que o cavalete necessita 

ficar a 0,60 de altura, foi utilizado como referência para demolição e recomposição de passeio 

cimentado, 2 metros de cumprimento (passeio) e 0,40 metros de largura (vala) obteve um total de 

0,80m² (oitenta centímetros). 

o 2 x 0,40=0,80m² 

 

Os equipamentos relativo a sinalização da obra foram calculados sobre a media que atualmente é 

utilizada, não sendo possível fazer um levantamento exato uma vez que cada local tem suas 

características próprias para sinalização e ate mesmo desvio da via. 

Todos os equipamentos necessários para execução da obra são fornecidos pelo SAAE, bem como os 

materiais utilizados, salvo os objetos/equipamentos de sinalização.   

Toda a mão de obra é executada pela empresa Organização EMY LTDA vencedora do pregão nº 

004/2020, contrato número 031/2021. O serviço prestado é medido com metros quadrados e cúbicos. 
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Assim, utilizou-se o seguinte cálculo para metros cúbicos:  

o 6 metros cumprimento 

o 0,40 centímetros de largura  

o 0,60 centímetros de profundidade 

o 6x0,40x0,60= 1,44³ 

Já para os itens contabilizados em metros quadrados foi realizado o seguinte cálculo: 

o 6 metros cumprimento 

o 0,40 centímetros de largura  

o 6x0,40=2,4² 

 

3.2. LIGAÇÃO DE ÁGUA SIMPLES COM CAIXA PROTETORA: 

3.2.a - Da execução do serviço de Montagem e instalação de padrão predial de água, embutido 

em alvenaria com caixa protetora, para hidrômetro com capacidade até 5,0m³/h _ incluso 

instalação de hidrômetro, conexões, tubos e registro. 

A montagem e instalação do padrão predial no formato embutido em alvenaria com caixa protetora 

consistem na abertura da vala onde esta a rede mestra, ou seja, aquela que possui diâmetro maior, 

para que seja desmembrada uma rede de tubulação menor que abasteça a residência que solicitou o 

fornecimento de água. Essa rede mestra em que em sua maioria esta nas margens do passeio na 

dimensão a ser encaixada de dois rasgos no muro para embutir tubos PVC, assentamento dos dois 

tubos nos rasgos realizados (posição vertical), rasgo e fixação da caixa protetora, instalação do 

hidrômetro e suas respectivas conexões, bem como recomposição completa da alvenaria demolida. 

 

3.2.b – Dos materiais necessários: 

Para a execução da obra são necessários os seguintes materiais: 

--Tubo de 6,00 metros de DE-20 mm, ponta/ bolsa—cola. ----------------------1 unidade 

- Colar de tomada – para tubo de DN-50 mm.--------------------------------- --- 1 unidade 

--Te para tubo de DE-20, mm – cola. ---------------------------------------------- 1 unidade 

-- Joelho de - DE- 20 mm, bolsa/ bolsa, cola.------------------------------------- 6 unidades 

-- Joelho de - DE- 20 mm X 1/2’’, bolsa/Rosca, cola.----------------------- --- 2 unidades 

-- Luvas Simples DE- 20 mm, cola.------------------------------------------ ------- 2 unidades 

-- Registro de esfera com borboleta—DN- 1/2’’ – Rosca Macho/ Femea. -----1 unidade 

-- Adaptador cola/rosca DN- 1/2’ x 15 mm- Rosca/ Cola. -----------------------2 unidades 

-- Hidrômetro completo com Tubetes, porcas e arruelas, DN- 1/2’’. -------------1 unidade 

-- Veda Rosca ----------------- --------------------------------------------------------- 1 unidade 

http://www.arisb.com.br/
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-- Caixa protetora para Hidrômetro---------------------------------------------------1 unidade 

-- Adesivo plástico ----------------------------- --------------------------------------- 1 unidade 

--Concreto para recomposição do passeio ----------------------------------------- 1,28 metros 

--horas máquina ----------------------------------------------------------------------------- 1 hora 

--Sinalização com cone---------------------------------------------------------------- 4 unidades 

--Sinalização com fita zebrada --------------------------------------------------------- 6 metros 

--Sinalização com placa de distanciamento ---------------------------------------- 2 unidades  

 

3.2.c – Da mão de obra utilizada: 

Para a execução da obra são necessários os seguintes serviços(mão de obra): 

• Montagem e instalação de padrão predial de água, embutido em alvenaria  com caixa protetora 

para hidrômetro com capacidade até 5,0m³/h _ incluso instalação de hidrômetro, tubos, 

conexões e registro. ÁGUA 

• Sinalização com fita zebrada _ fornecimento e instalação 

• Sinalização com cone _ fornecimento e instalação 

• Sinalização com placas de distanciamento, ou desvio _ fornecimento e instalação 

• Demolição de pavimento asfáltico tipo CBUQ contendo pedra irregular, utilização de serra 

clipper. ÁGUA 

• Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 2,00m_.ÁGUA 

• Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas.ÁGUA 

• Assentamento de tubos, peças e conexões PVC, junta soldável J.S, DN 15 DE 20mm.ÁGUA 

• Aterro de valas e cavas de fundação com avaliação visual da compactação.ÁGUA 

• Demolição de passeio cimentado  com utilização de serra cliper. ÁGUA  

• Recomposição de passeio cimentado, confecção, lançamento e adensamento. ÁGUA 

• Execução de limpeza geral de obra inclusive varrição.ÁGUA 

• Carga e transporte de todos os materias de sobra de obras _ concreto, asfalto, terra _ destinação 

para bota-fora.ÁGUA 

 

3.2.d. Informações pertinentes sobre o cálculo: 

Para ligação simples de água, foi utilizado como referencia um tubo de 6 metros sendo assim todos 

os materiais e serviços foram calculados para 6 metros de cumprimento, 40 centímetros de largura e 

60 centímetros de profundidade da vala.  

Atualmente não é possível fazer uma descrição exata do material a ser utilizado isso se da porque a 
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cidade é abastecida por tubulações com diâmetro diferente. Sendo assim foi utilizado para cálculos o 

diâmetro que é mais comum nas tubulações do município (50 mm). 

Foi calculada uma hora maquina modelo retroescavadeira baseando no tempo utilizado para executar 

uma ligação simples, se o local possuir uma camada de asfalto mais resistente e se necessário for 

utilizar mais de uma hora maquina o valor excedente será cobrado na composição do orçamento.  

Tendo em vista que um passeio padrão possui 2 metros de cumprimento e que a caixa protetora 

necessita ficar a 0,60 de altura e que na altura (muro) é preciso dois rasgos foi utilizado como 

referencia para demolição e recomposição de passeio cimentado, 2 metros de cumprimento (passeio) 

mais 1,20 metros (muro) e 0,40 de largura (vala) obteve um total de 1,28m². 

o 2+1,20=3,20 x 0,40=1,28m² 

 

Os equipamentos relativo a sinalização da obra foram calculados sobre a media que atualmente é 

utilizada, não sendo possível fazer um levantamento exato uma vez que cada local tem suas 

características próprias para sinalização e ate mesmo desvio da via. 

Todos os equipamentos necessários para execução da obra são fornecidos pelo SAAE bem como os 

materiais utilizados, salvo os objetos/equipamentos de sinalização.   

Toda a mão de obra é executada pela empresa Organização EMY LTDA vencedora do pregão nº 

004/2020, contrato número 031/2021. O serviço prestado é medido com metros quadrados e cúbicos. 

Assim, utilizou-se o seguinte cálculo para metros cúbicos: 

o 6 metros cumprimento 

o 0,40 centímetros de largura  

o 0,60 centímetros de profundidade 

o 6x0,40x0,60= 1,44³ 

Já para os itens contabilizados em metros quadrados foi realizado o seguinte cálculo: 

o 6 metros cumprimento 

o 0,40 centímetros de largura  

o 6x0,40=2,4² 

 

 

 

3.3. MUDANÇA DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO PREDIAL DE ÁGUA: 

3.3.a - Da execução do serviço de Mudança de instalação de padrão predial de água, embutido 

em alvenaria com caixa protetora, para hidrômetro com capacidade até 5,0m³/h _ incluso 

instalação de hidrômetro, conexões, tubos e registro. 

A mudança e instalação do padrão predial no formato embutido em alvenaria com caixa protetora 
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consistem na troca do local onde esta instalado o padrão predial de água, isso se da por meio de 

solicitação do usuário. Consiste em abertura da vala onde esta a rede que já abastece o imóvel sendo 

essa rede conectada e encaixada de dois rasgos no muro (onde o usuário solicitar) para embutir tubos 

PVC, assentamento dos dois tubos nos rasgos realizados (posição vertical), rasgo e fixação da caixa 

protetora, instalação do hidrômetro e suas respectivas conexões, bem como recomposição completa 

da alvenaria demolida.  

 

3.3.b – Dos materiais necessários: 

Para a execução da obra são necessários os seguintes materiais: 

--Tubo de 6,00 metros de DN-20 mm, ponta/ bolsa—cola. -------------------------6 Metros 

-- Joelho de- DE- 20 mm, bolsa/ bolsa, cola. ----------------------------------- 10 unidades 

-- Joelho de - DE- 20 mm X 1/2’’, bolsa/Rosca, cola.----------------------------- 2 unidades 

-- Te para tubo de DE-20, mm – cola. ----------------------------------------------- 1 unidade 

-- Luvas Simples DE- 20 mm, cola. --------------------------------------------------4 unidades 

-- Registro de esfera com borboleta—DN- 1/2’’- Rosca macho/femea-----------1 unidade 

-- Caixa protetora para Hidrômetro, ou, tubo ferro galvanizado ½  .--------------1 unidade 

-- Veda Rosca --------------------------------------------------------------------------- 1 unidade 

-- Adesivo Plástico ----------------------------------------------------------------------1 unidade. 

-- Adaptador cola/rosca DN- 1/2’ x 15 mm- Rosca/ Cola -------------------------2 unidade 

Sinalização com cone------------------------------------------------------------------ 4 unidades 

Sinalização com fita zebrada ---------------------------------------------------------- 6 metros 

Sinalização com placa de distanciamento ------------------------------------------ 2 unidades  

Concreto para recomposição do passeio ------------------------------------------ 1,28 metros 

 

3.3.c – Da mão de obra utilizada: 

Para a execução da obra são necessários os seguintes serviços(mão de obra): 

• Montagem e instalação de padrão predial de água, embutido em alvenaria  com caixa protetora 

para hidrômetro com capacidade até 5,0m³/h _ incluso instalação de hidrômetro, tubos, 

conexões e registro. ÁGUA 

• Sinalização com fita zebrada _ fornecimento e instalação 

• Sinalização com cone _ fornecimento e instalação 

• Sinalização com placas de distanciamento, ou desvio _ fornecimento e instalação 

• Demolição de passeio cimentado  com utilização de serra cliper. ÁGUA  
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• Escavação manual de valas solo seco, profundidade até 2,00 m _.ÁGUA 

• Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas.ÁGUA 

• Assentamento de tubos, peças e conexões PVC, junta soldável J.S, DN 15 DE 20mm.ÁGUA 

• Aterro de valas e cavas de fundação com avaliação visual da compactação.ÁGUA 

• Recomposição de passeio cimentado, confecção, lançamento e adensamento. ÁGUA 

• Execução de limpeza geral de obra inclusive varrição.ÁGUA 

• Carga e transporte de todos os materias de sobra de obras _ concreto, asfalto, terra _ destinação 

para bota-fora.ÁGUA 

 

3.3.d. Informações pertinentes sobre o cálculo: 

Para mudança de instalação de água, foi utilizado como referencia um tubo de 6 metros sendo assim 

todos os materiais e serviços foram calculados para 6 metros de cumprimento, 40 centímetros de 

largura e 60 centímetros de profundidade da vala.  

Foi utilizada apenas a escavação manual haja vista que nesse serviço já existe rede de água que 

abastece o imóvel, desse modo é necessário fazer manualmente para que não haja rompimento da 

rede.  

Tendo em vista que um passeio padrão possui 2 metros de cumprimento e que a caixa protetora 

necessita ficar a 0,60 de altura e que na altura (muro) é preciso dois rasgos foi utilizado como 

referencia para demolição e recomposição de passeio cimentado, 2 metros de cumprimento (passeio) 

mais 1,20 metros (muro) e 0,40 de largura (vala) obteve um total de 1,28m². 

o 2+1,20=3,20 x 0,40=1,28m² 

Os equipamentos relativos a sinalização da obra foram calculados baseados na média atualmente 

utilizada, não sendo possível fazer um levantamento exato uma vez que cada local tem suas 

características próprias para sinalização e até mesmo desvio da via. 

Na mudança de instalação é necessário instalar uma nova caixa de padrão, novo registro de esfera e 

novas conexões, pois, em sua maioria os que já existem na ligação estão deteriorados. 

Todos os equipamentos necessários para execução da obra é fornecido pelo SAAE, bem como os 

materiais utilizados, salvo os objetos/equipamentos de sinalização.   

Toda a mão de obra é executada pela empresa Organização EMY LTDA vencedora do pregão nº 

004/2020, contrato número 031/2021. O serviço prestado é medido com metros quadrados e cúbicos. 

Assim, utilizou-se o seguinte cálculo para metros cúbicos: 

o 6 metros cumprimento; 

o 0,40 centímetros de largura; 

o 0,60 centímetros de profundidade; 
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o 6x0,40x0,60= 1,44³. 

Já para os itens contabilizados em metros quadrados foi realizado o seguinte cálculo: 

o 6 metros cumprimento; 

o 0,40 centímetros de largura; 

o 6x0,40=2,4²; 

 

4. LIGAÇÃO DE ESGOTO: 

 

4.1. Ligação de esgoto consiste no recolhimento e afastamento do esgoto produzido na 

residência incluso poço luminar, tubos e conexões.  

A instalação e acabamento do poço luminar consistem na demolição, escavação e assentamento das 

peças que são necessárias na composição do poço luminar e acabamento em alvenaria. O poço 

luminar também chamado de poço de inspeção do domicílio é obrigatório em todas as ligações 

prediais de esgoto. Para fazer a ligação é necessário conectar o tubo da residência a rede principal da 

rua que em sua maioria esta no centro da via.  

 

4.1.b – Dos materiais necessários: 

Para a execução da obra são necessários os seguintes materiais: 

-- Tubo de PVC, ocre, DN - 100 mm, ponta / JE -------------------------------------6 Metros 

 -- Til, de PVC, ocre, (para poço luminar)- DN -100 mm. -------------------------1 unidade 

 -- Joelho de PVC, 45º, ocre, de DN- 100 mm, bolsa/ bolsa, cola. --------------2 unidades 

 -- Luvas Simples de PVC, ocre, DN- 100 mm, cola. -------------------------------1 unidade 

 -- Selim de PVC, ocre, para tubo de DN- 150X100 mm   -------------------------1 unidade 

 - Pasta lubrificante para anéis de vedação de tubos e conexões.----------------- 1 unidade 

- Redução excêntrica, PVC rígido ocre, PB JE, DN 150 x 100 mm------------- 1 unidade 

 

4.1.c – Da mão de obra utilizada: 

Para a execução da obra são necessários os seguintes serviços (mão de obra): 

• Instalação e acabamento de poço luminar; 

• Assentamento e instalação de tubos, peças e conexões PVC, junta elástica J.E, DN 100. 

ESGOTO; 

• Sinalização com fita zebrada _ fornecimento e instalação.ESGOTO; 

• Sinalização com placas de distanciamento, ou desvio _ fornecimento e instalação. ESGOTO; 

• Sinalização com cone _ fornecimento e instalação.ESGOTO; 
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• Demolição de pavimento asfáltico tipo CBUQ contendo pedra irregular, utilização de serra 

clipper. ESGOTO; 

• Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 2,00m. ESGOTO 

• Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas. ESGOTO; 

• Aterro de valas e cavas de fundação com avaliação visual da compactação. ESGOTO; 

• Execução de limpeza geral de obra inclusive varrição. ESGOTO; 

• Carga e transporte de todos os materias de sobra de obras _ concreto, asfalto, terra _ destinação 

para bota-fora. ESGOTO; 

4.1.d. Informações pertinentes sobre o cálculo: 

Para a ligação simples de esgoto, utilizou-se como referencia um tubo de 6 metros. Logo, todos os 

materiais e serviços foram calculados com base em 6 metros de cumprimento, 60 centímetros de 

largura e 1,20 metros de profundidade da vala.  

Atualmente não é possível fazer uma descrição exata do material a ser utilizado, isso se da porque a 

cidade é abastecida por tubulações com diâmetro diferente. Sendo assim foi utilizado para cálculos o 

diâmetro que é mais comum nas tubulações do município (150 mm). 

Calculou-se uma hora máquina modelo retroescavadeira, baseando no tempo utilizado para executar 

uma ligação simples, se o local possuir uma camada de asfalto mais resistente e se necessário for 

utilizar mais de uma hora máquina o valor excedente será cobrado na composição do orçamento.  

Os equipamentos relativos à sinalização da obra foram calculados sobre a média que atualmente é 

utilizada, não sendo possível fazer um levantamento exato uma vez que cada local tem suas 

características próprias para sinalização e ate mesmo desvio da via. 

Todos os equipamentos necessários para execução da obra é fornecido pelo SAAE, bem como os 

materiais utilizados, salvo os objetos/equipamentos de sinalização.   

Toda a mão de obra é executada pela empresa Organização EMY LTDA vencedora do pregão nº 

004/2020, contrato número 031/2021. O serviço prestado é medido com metros quadrados e cúbicos. 

Assim, utilizou-se o seguinte cálculo para metros cúbicos: 

o 6 metros cumprimento 

o 0,60 centímetros de largura  

o 1,20 metros de profundidade 

o 6 x 0,60x1,20= 4,32³ 

Já para os itens contabilizados em metros quadrados foi realizado o seguinte cálculo: 

o 6 metros cumprimento 

o 0,60 centímetros de largura  

o 6x0,60= 3,64² 
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5. DOS MATERIAIS E SERVIÇOS ADICIONAIS: 

A listagem de materiais e mão de obra necessários para a execução dos serviços prestados pela 

autarquia, dependerão da localização, da rede e do imóvel do requerente, os quais poderão influenciar 

diretamente no valor da prestação do serviço.  

Desse modo, cumpre elucidar que sendo acionada pelo requerente, a autarquia providenciará visita in 

loco para averiguar o serviço necessário, bem como a viabilidade técnica para execução. Logo, o 

valor da prestação de serviço poderá variar, devido à inclusão de materiais adicionais ou de serviços.  

Visando proporcionar uma análise concreta, apresenta-se planilha com todos os materiais utilizados, 

a fim de que o preço dos mesmos seja adequado ao valor real de custo (documento anexo). 

Em relação aos serviços adicionais, os mesmos estão listados no contrato do prestador de serviços 

ORGANIZAÇÕES EMY LTDA, contrato n° 031/2021, a fim de que o preço dos serviços seja 

considerado para a composição do valor real de custo (documento anexo).  

 

6. DA RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA: 

A recomposição asfaltica dependerá do interesse do usuário em manter o local da execução do serviço 

reconstruído. Desse modo, seu valor será adicionado ao da prestação de serviço requerido pelo 

usuário. 

 

7. DA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO OU BLOQUETE: 

As obras que ensejarem a demolição de local pavimentado com calçamento ou bloquete, a 

recomposição dependerá do interesse do usuário em manter o local da execução do serviço 

reconstruído. Desse modo, seu valor será adicionado ao da prestação de serviço requerido pelo 

usuário. 

Caeté – MG, 22 de março de 2022. 

Eskárlate Juliana de Andrade 
Diretora Administrativa 

 
Bernardo Mourão Vorcaro 

Diretor Técnico 
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