
   
Serviço:  

 

Alteração/ Atualização de titularidade 
 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental 

 
Descrição: 

 
O serviço consiste na inclusão de um novo titular na conta de 
água/esgoto ou na alteração dos dados cadastrais do titular. 

 
Público alvo: 

 
Qualquer cliente que deseja a alteração ou atualização do seu 
cadastro. 

 
Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá 

 
Etapas do processo: 

- Cliente comparecer ao atendimento presencial  ou entrar em contato 
com os canais digitais. 
-  Atendente solicitar a documentação necessária:  
 
Área Particular: 
 
Pessoa Fisica: 

 Contrato de compra e venda reconhecido em cartorio ou 
Escritura; 

 Carne de IPTU atual ou Espelho do carne de IPTU; 

 RG E CPF ou CNH; 
 

Pessoa Jurídica: 

 Contrato de compra e venda reconhecido em cartorio ou 
Escritura; 

 Carne de IPTU atual ou Espelho do carne de IPTU; 

 RG E CPF ou CNH de um dos sócios; 

 Contrato Social; 

 Cartão CNPJ; 
 
Imóvel locado: 
 
Pessoa Fisica: 

 Contrato de locação vigente e reconhecido em cartorio; 

 RG E CPF ou CNH; 
 

Pessoa Jurídica: 

 Contrato de locação vigente e reconhecido em cartorio; 

 RG E CPF ou CNH de um dos sócios; 

 Contrato Social; 

 Cartão CNPJ. 
 

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
24 horas 

 
Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial e canais digitais 

 
Taxa: 

 
R$ 17,59 



 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti, nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 
 
Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 
 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
 
Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
 
WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados das 
08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário: 

 

 

 

 

   
Serviço:  

 

Conserto de Cavalete 
 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental 

 
Descrição: 

 
É manutenção realizada quando houver a existência de danificação 
ou vazamento no cavalete. 

 
Público alvo: 

 
Qualquer cliente que necessite do serviço 

 
Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá 

 
Etapas do processo: 

 
- Cliente comparecer ao atendimento presencial, entrar em contato 
com os canais digitais e call center,  para solicitar o serviço; 
- Atendente receber a solicitação e gerar a ordem de serviço.  

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
Até 24h 
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Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial, canais digitais ou telefone. 

 
Taxa: 

 
R$85,68 

 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 
 
Atendimento telefônico: 0800-771-0001 e 0800-771-0003 
(atendimento para deficientes auditivos); 
 
Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
 
Atendimento telefônico:  24 horas; 
 
Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
 
WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 

 

 

 

 

   
Serviço:  

 

Corte à pedido 
 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental 

 
Descrição: 

 
Serviço interrompe o fornecimento de água no cavalete. 

 
Público alvo: 

 
Qualquer cliente que necessite do serviço 
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Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá 

 
Etapas do processo: 

- Cliente comparecer ao atendimento presencial ou entrar em contato 
com os canais digitais. 
-  Atendente solicitar a documentação necessária: 
 
Área Particular: 
 
Pessoa Fisica: 

 Contrato de compra e venda reconhecido em cartorio ou 
Escritura; 

 Carne de IPTU atual ou Espelho do carne de IPTU; 

 RG E CPF ou CNH; 
 

Pessoa Jurídica: 

 Contrato de compra e venda reconhecido em cartorio ou 
Escritura; 

 Carne de IPTU atual ou Espelho do carne de IPTU; 

 RG E CPF ou CNH de um dos sócios; 

 Contrato Social; 

 Cartão CNPJ; 
 
Imóvel locado: 
 
Pessoa Fisica: 

 Contrato de locação vigente e reconhecido em cartorio; 

 RG E CPF ou CNH; 
 

Pessoa Jurídica: 

 Contrato de locação vigente e reconhecido em cartorio; 

 RG E CPF ou CNH de um dos sócios; 

 Contrato Social; 

 Cartão CNPJ. 
 

-  Após análise do documento, gerar a guia avulsa com a cobrança do 
serviço e a ordem de serviço. 

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
Até 48h 

 
Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial e canais digitais. 

 
Taxa: 

 
R$ 24,96 

 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 
 



Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
 
Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
 
WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 

 

 

 

 

 

   
Serviço:  

 
Declaração de Esgotamento Sanitário 

 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental 

 
Descrição: 

 
O serviço consiste na emissão de declaração com a situação de 
esgoto. 

 
Público alvo: 

 
Cliente categorizados na tarifa comercial ou industrial. 

 
Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá 

 
Etapas do processo: 

 
- Cliente comparecer ao atendimento presencial ou entrar em contato 
com os canais digitais para solicitar o serviço; 
- Atendente receber a solicitação e solicitar os documentos 
necessários: 
 
Área Particular: 
Pessoa Fisica: 

 Contrato de compra e venda reconhecido em cartorio ou 
Escritura; 

 Carne de IPTU atual ou Espelho do carne de IPTU; 

 RG E CPF ou CNH; 

 Requerimento solicitando a declaração; 

 Formulário fornecido pela empresa; 
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Pessoa Jurídica: 

 Contrato de compra e venda reconhecido em cartorio ou 
Escritura; 

 Carne de IPTU atual ou Espelho do carne de IPTU; 

 RG E CPF ou CNH de um dos sócios; 

 Contrato Social; 

 Cartão CNPJ; 

 Requerimento solicitando a declaração; 

 Formulario fornecido pela empresa; 
 
Imóvel locado: 
Pessoa Física: 

 Contrato de locação vigente e reconhecido em cartorio; 

 RG E CPF ou CNH; 

 Requerimento solicitando a declaração; 

 Formulario fornecido pela empresa; 
 

Pessoa Jurídica: 

 Contrato de locação vigente e reconhecido em cartorio; 

 RG E CPF ou CNH de um dos sócios; 

 Contrato Social; 

 Cartão CNPJ; 

 Requerimento solicitando a declaração; 

 Formulário fornecido pela empresa. 
 
-  Após análise do documento gerar a ordem de serviço. 

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
15 dias 

 
Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial, canais digitais. 

 
Taxa: 

 
R$80,86 

 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 
 
Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
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Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
 
WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 

 

 

 

 

 

 

 

   
Serviço:  

 

Desentupimento /Desobstrução de redes e ligações de 
esgoto 

 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental 

 
Descrição: 

 
Desobstrução de rede de esgoto domiciliar 

 
Público alvo: 

 
Clientes que estão com a obstrução na rede de esgoto.  

 
Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá que tenha rede de esgoto oficial a disposição. 

 
Etapas do processo: 

 
- Cliente comparecer ao atendimento presencial ou entrar em contato 
com os canais digitais e call center, para solicitar o serviço; 
- Atendente receber a solicitação e gerar a ordem de serviço. 

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
Até 24h 

 
Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial, canais digitais ou telefônico. 

 
Taxa: 

 
R$58,27 

 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 



 
Atendimento telefônico: 0800-771-0001 e 0800-771-0003 
(atendimento para deficientes auditivos); 
 
Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
 
Atendimento telefônico:  24 horas; 
 
Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
 
WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 

 

 

 

 

   
Serviço:  

 

Emissão de Certidão Negativa de Débitos 

 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental 

 
Descrição: 

 
Documento que comprova a inexistência de débitos em nome do 
proprietário ou inquilino. 

 
Público alvo: 

 
Qualquer cliente que necessite desse documento. 

 
Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá. 

 
Etapas do processo: 

 
- Cliente comparecer ao atendimento presencial ou entrar em contato 
com os canais digitais para solicitar o serviço; 
- Atendente solicitar a documentação necessária: 
 
Área Particular: 
Pessoa Física: 

 Contrato de compra e venda reconhecido em cartório ou 
Escritura; 

 Carne de IPTU atual ou Espelho do carne de IPTU; 
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 RG E CPF ou CNH; 
 

Pessoa Jurídica: 

 Contrato de compra e venda reconhecido em cartório ou 
Escritura; 

 Carne de IPTU atual ou Espelho da carne de IPTU; 

 RG E CPF ou CNH de um dos sócios; 

 Contrato Social; 

 Cartão CNPJ. 
 
Imóvel locado: 
Pessoa Física: 

 Contrato de locação vigente e reconhecido em cartório; 

 RG E CPF ou CNH. 
 

Pessoa Jurídica: 

 Contrato de locação vigente e reconhecido em cartório; 

 RG E CPF ou CNH de um dos sócios; 

 Contrato Social; 

 Cartão CNPJ. 
 

-  Após análise do documento gerar a ordem de serviço. 

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
Até 7 dias 

 
Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial, canais digitais. 

 
Taxa: 

 
R$19,43 

 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 
 
Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
 
Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
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WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 

 

 

 

 

   
Serviço:  

 

Ligação Nova de Água/Esgoto 

 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental e Sabesp 

 
Descrição: 

 
O serviço consiste na execução de uma ligação nova de água e 
esgoto. 

 
Público alvo: 

 
Qualquer cliente que necessite desse serviço. 

 
Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá. 

 
Etapas do processo: 

 
- Cliente comparecer ao atendimento presencial ou entrar em contato 
com os canais digitais, para solicitar o serviço; 
- Atendente solicitar a documentação necessária: 
 
Área Particular: 
Pessoa Física: 

 Contrato de compra e venda reconhecido em cartório ou 
Escritura; 

 Carne de IPTU atual ou Espelho do carne de IPTU; 

 RG E CPF ou CNH; 

 Declaração de número oficial fornecido pela prefeitura. 
 

Pessoa Jurídica: 

 Contrato de compra e venda reconhecido em cartório ou 
Escritura; 

 Carne de IPTU atual ou Espelho do carne de IPTU; 

 RG E CPF ou CNH de um dos sócios; 

 Contrato Social; 

 Cartão CNPJ; 

 Declaração de número oficial fornecido pela prefeitura. 
 

- Atendente analisar documentos, gerar o cadastro do cliente (CDC) e 
a ordem de serviço. 
 

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
Até 15 dias 



 
Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial, canais digitais. 

 
Taxa: 

 
Orçado 

 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 
 
Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
 
Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
 
WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 

 

 

 

 

 

   
Serviço:  

 

Montagem de Cavalete simples fornecido pela BRK 

 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental 

 
Descrição: 

 
Fornecimento e montagem do cavalete 

 
Público alvo: 

 
Qualquer cliente que necessite desse serviço. 

 
Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá. 

 
Etapas do processo: 

 
- Cliente comparecer ao atendimento presencial ou entrar em contato 
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com os canais digitais, para solicitar o serviço; 
 
- Atendente gerar a ordem de serviço. 

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
7 dias 

 
Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial, canais digitais. 

 
Taxa: 

 
R$240,96 parcelado em 5 vezes de R$ 48,19. 

 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 
 
Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
 
Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
 
WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 

 

 

 

 

 

 

   
Serviço:  

 
Reclamação de Alta de Consumo 

 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental 
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Descrição: 

 
Orientação de alta de consumo 

 
Público alvo: 

 
Qualquer cliente que necessite de análise do seu consumo. 

 
Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá. 

 
Etapas do processo: 

 
- Cliente comparecer ao atendimento presencial ou entrar em contato 
com os canais digitais, para solicitar o serviço; 
- Atendente solicitar ao cliente a medição atual do seu hidrômetro (4 
números pretos); 
- Atendente fazer análise do quadro de consumo e se necessário 
gerar a ordem de serviço. 

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
 

 
Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial, canais digitais. 

 
Taxa: 

 
 

 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 
 
Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
 
Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
 
WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 
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Serviço:  

 

Religação de água no cavalete 

 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental 

 
Descrição: 

 
Serviço que restabelece o fornecimento de água interrompido no 
cavalete. 

 
Público alvo: 

 
Qualquer cliente que necessite do serviço 

 
Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá. 

 
Etapas do processo: 

 
- Cliente comparecer ao atendimento presencial ou entrar em contato 
com os canais digitais e call center, para solicitar o serviço; 
- Atendente verificar os pagamentos realizados e gerar a ordem de 
serviço. 

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
Até 24h 

 
Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial, canais digitais e telefônico. 

 
Taxa: 

 
R$66,28 

 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 
 
Atendimento telefônico: 0800-771-0001 e 0800-771-0003 
(atendimento para deficientes auditivos); 
 
Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
 
Atendimento telefônico:  24 horas; 
 
Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
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WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 

 
 

 

 

 

 

   
Serviço:  

 
Religação de água no ramal 

 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental 

 
Descrição: 

 
Serviço que restabelece o fornecimento de água interrompido no 
ramal. 

 
Público alvo: 

 
Qualquer cliente que necessite do serviço 

 
Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá. 

 
Etapas do processo: 

 
- Cliente comparecer ao atendimento presencial ou entrar em contato 
com os canais digitais, para solicitar o serviço; 
- Atendente verificar os pagamentos realizados e gerar a ordem de 
serviço. 

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
Até 72h 

 
Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial, canais digitais. 

 
Taxa: 

 
R$153,98 

 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 
 
Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 

 
Horário de atendimento: 
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Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
 
Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
 
WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 

 
 

 

 

   
Serviço:  

 
Religação de água no cavalete a pedido do cliente 

 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental 

 
Descrição: 

 
Serviço que restabelece o fornecimento de água interrompido no 
cavalete a pedido cliente 

 
Público alvo: 

 
Qualquer cliente que necessite do serviço 

 
Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá. 

 
Etapas do processo: 

 
- Cliente comparecer ao atendimento presencial ou entrar em contato 
com os canais digitais, para solicitar o serviço; 
- Atendente solicitar os documentos necessários: 
 
Área Particular: 
Pessoa Física: 

 Contrato de compra e venda reconhecido em cartorio ou 
Escritura; 

 Carne de IPTU atual ou Espelho do carne de IPTU; 

 RG E CPF ou CNH. 
 

Pessoa Jurídica: 

 Contrato de compra e venda reconhecido em cartorio ou 
Escritura; 

 Carne de IPTU atual ou Espelho do carne de IPTU; 

 RG E CPF ou CNH de um dos sócios; 

 Contrato Social; 

 Cartão CNPJ. 
 

- Analisar os documentos e gerar a ordem de serviço. 

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
Até 7 dias 



 
Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial, canais digitais. 

 
Taxa: 

 
R$41,30 

 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 
 
Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
 
Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
 
WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 

 
 

 

 

 

   
Serviço:  

 
Remanejo de simples para múltiplo/Inclusão de hidrômetro 

 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental 

 
Descrição: 

 
O serviço consiste na execução da segunda ligação nova de água, no 
imóvel que já possui uma ligação. 

 
Público alvo: 

 
Qualquer cliente que necessite do serviço 

 
Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá. 

 
Etapas do processo: 

- Cliente comparecer ao atendimento presencial ou entrar em contato 
com os canais digitais, para solicitar o serviço; 
- Atendente solicitar os documentos necessários: 
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Área Particular: 
Pessoa Física: 

 Contrato de compra e venda reconhecido em cartorio ou 
Escritura; 

 Carne de IPTU atual ou Espelho do carne de IPTU; 

 RG E CPF ou CNH. 
 

Pessoa Jurídica: 

 Contrato de compra e venda reconhecido em cartorio ou 
Escritura; 

 Carne de IPTU atual ou Espelho do carne de IPTU; 

 RG E CPF ou CNH de um dos sócios; 

 Contrato Social; 

 Cartão CNPJ. 
 

- Analisar os documentos e gerar a ordem de serviço. 

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
24 dias. 

 
Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial, canais digitais. 

 
Taxa: 

 
Orçado 

 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 
 
Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
 
Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
 
WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 
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Serviço:  

 
Troca de cavalete simples somente mão de obra 

 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental 

 
Descrição: 

 
Troca do cavalete apenas a mão de obra. 

 
Público alvo: 

 
Qualquer cliente que necessite do serviço 

 
Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá. 

 
Etapas do processo: 

 
- Cliente comparecer ao atendimento presencial ou entrar em contato 
com os canais digitais, para solicitar o serviço; 
- Atendente gerar a ordem de serviço. 

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
7 dias 

 
Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial, canais digitais. 

 
Taxa: 

 
R$ 170,82 parcelado em 5 vezes de R$ 34,16. 

 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 
 
Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
 
Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
 
WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 
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Manifestação do usuário 

 
 

 

 

   
Serviço:  

 
Troca de Registro 

 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental 

 
Descrição: 

 
Substituir o registro do cavalete de água. 

 
Público alvo: 

 
Qualquer cliente que necessite do serviço 

 
Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá. 

 
Etapas do processo: 

 
- Cliente comparecer ao atendimento presencial ou entrar em contato 
com os canais digitais e call center, para solicitar o serviço; 
- Atendente verificar os pagamentos realizados e gerar a ordem de 
serviço. 

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
Até 72h 

 
Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial, canais digitais. 

 
Taxa: 

 
R$39,50 

 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 
 
Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
 
Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
 
WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 
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Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 

 
 

 

 

   
Serviço:  

 
Troca de Cavalete Múltiplo somente mão de obra 

 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental 

 
Descrição: 

 
Troca de cavalete somente mão de obra 

 
Público alvo: 

 
Qualquer cliente que necessite do serviço 

 
Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá. 

 
Etapas do processo: 

 
- Cliente comparecer ao atendimento presencial ou entrar em contato 
com os canais digitais, para solicitar o serviço; 
- Atendente verificar os pagamentos realizados e gerar a ordem de 
serviço. 

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
7 dias 

 
Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial, canais digitais. 

 
Taxa: 

 
R$201,59 parcelado em 5 vezes de R$ 40,31 

 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 
 
Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
 
Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
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WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 

 
 

 

 

 

   
Serviço:  

 
Vistoria de Alteração de Economia /Categoria 

 
Responsável pela execução: 

 
BRK Ambiental 

 
Descrição: 

 
Serviço tem o intuito de cadastrar as economias/categorias que o 
hidrômetro abastece. 

 
Público alvo: 

 
Qualquer cliente que necessite do serviço 

 
Requisitos necessários: 

 
Munícipes de Mauá. 

 
Etapas do processo: 

 
- Cliente comparecer ao atendimento presencial ou entrar em contato 
com os canais digitais, para solicitar o serviço; 
- Atendente verificar os pagamentos realizados e gerar a ordem de 
serviço. 

 
Prazo para prestação do serviço: 

 
No dia da leitura do próximo ciclo 

 
Acesso ao serviço: 

 
Loja de atendimento presencial, canais digitais. 

 
Taxa: 

 
R$61,43 

 
Previsão de atendimento: 

 
A depender da solicitação do cliente 

 
Prioridade de atendimento: 

 
Não existe 

 
Endereço de atendimento: 

 
Atendimento Presencial:  
Av Antonia Rosa Fioravanti nº 1654 – Centro – Mauá – SP 
(Poupatempo); 
 
Site:  www.brkambiental.com.br/maua; 
 
E-mail: faleconosco_maua@brkambiental.com.br; 
 
WhatsApp:  (11) 99988-0001. 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
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Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
 
WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 

 
 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 

 
 

 
Horário de atendimento: 

 
Atendimento presencial/loja de atendimento: de segunda à sexta-
feira das 09h às 17h e aos sábados das 09h às 13h; 
 
Site:  24 horas; 
 
E-mail: 24 horas; 
 
WhatsApp:  de segunda à sexta-feira das 08h às 20h e aos sábados 
das 08h às 14h, inclusive feriados. 

 
Andamento do atendimento: 

 
Protocolo de atendimento 

 
Manifestação do usuário 

 
 

 


