
ANEXO II

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

1000

1102 Preço por Emissão de TPOV      1.101,78 
Obras e serviços de implantação, expansão e manutenção realizados em vias locais e 
calçadões

1103 Preço por Emissão de TPOV      1.289,57 Obras e serviços de implantação, expansão e manutenção realizados em vias coletoras

1104 Preço por Emissão de TPOV      1.582,12 
Obras e serviços de implantação, expansão e manutenção realizados em vias arteriais e de 
trânsito rápido

1105 Preço por Emissão de TPOV         868,84 Obras e serviços de ligação domiciliar realizados em vias locais e calçadões

1106 Preço por Emissão de TPOV         868,84 Obras e serviços de ligação domiciliar realizados em vias coletoras

1107 Preço por Emissão de TPOV         949,59 Obras e serviços de ligação domiciliar realizados em vias arteriais e de trânsito rápido

1108 Preço por Etapa de Obra         174,72 
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. 

1109 Preço por Etapa de Obra         295,58 
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.

1110 Preço por Etapa de Obra 354,15        
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 TOTAL do passeio e/ou pista, com interdição total.

1111 Preço por Etapa de Obra  174,72        
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.

1112 Preço por Etapa de Obra 413,56        
Obra/serviço de emergência, EM VIAS COLETORAS,   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, sem interdição total. 

1113 Preço por Etapa de Obra 869,01        
Obra/serviço de emergência, EM VIAS COLETORAS,   Realizado em até 48 horas,  COM 
QUEBRA DE PAVIMENTO utilizando MD (método destrutivo) e/ou MND (Método não 
destrutivo) com OCUPAÇÃO TOTAL do passeio e/ou pista, com interdição total.

1114 Preço por Etapa de Obra 232,72        
Obra/serviço de emergência, EM VIAS ARTERIAIS OU TRÂNSITO RÁPIDO,  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.

1115 Preço por Etapa de Obra 883,34        

Obra/serviço de emergência, EM VIAS ARTERIAIS OU TRÂNSITO RÁPIDO, 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, sem interdição 
total.

1116 Preço por Etapa de Obra  1.471,09     
Obra/serviço de emergência, EM VIAS ARTERIAIS OU TRÂNSITO RÁPIDO, Realizado em 
até 48 horas,  COM QUEBRA DE PAVIMENTO utilizando MD (método destrutivo) e/ou MND 
(Método não destrutivo) com OCUPAÇÃO TOTAL do passeio e/ou pista, e interdição total. 

1117
Preço por Emissão de 
Autorização Eletrônica

245,54        Obras e serviços de ligação domiciliar com emissão de TPOV Eletrônico ( ETPOV).

ANEXO II

1) Não haverá prestação de serviços operacionais da CET e, portanto, não haverá custos operacionais, em decorrência de atividades destinadas à simples 
verificações, inspeções e prospecção, realizadas em vias locais ou coletoras, que não envolvam quebra de pavimento e com o veículo de apoio estacionado 
em local permitido.

2) Sempre que a solicitação de permissão de ocupação da via referir-se a mais de um tipo de via, será cobrado o custo operacional correspondente ao da via 
mais importante, na seguinte ordem: via de trânsito rápido, arterial, coletora e local.

Obra ou serviço de infra-estrutura urbana em via pública destinadas à implantação, instalação, manutenção ou manutenção de 

emergência 

Sub Código Critério  Preço (R$) Descrição

Observações:
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