
Termo Aditivo de Valor nº: 002/2017.
Processo nº: 708/2017 - CMNI.
Contratado: EIMS – EMPRESA IGUAÇU DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Fundamentação Legal: Art. 65, II, alínea “d”, § 6º da Lei nº 8.666/93.
Valor do Termo: R$ 83.743,80 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta
centavos).
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
Assinatura do Termo: 14/07/2017.

Nova Iguaçu, 14 de julho de 2017.

ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR
Presidente

Termo Aditivo de Valor do Contrato nº 008/2013 de
Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza da CMNI

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2017 (P.A. 6.792/2017) – Objeto
resumido: fornecimento parcelado e contínuo de materiais descartáveis para atender às deman-
das da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Cultura,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Tipo de
licitação: menor preço unitário por item. Condições e local para a retirada do edital: 01 (uma)
resma de papel A4 e trazer carimbo da empresa junto à C.P.L. nas dependências da P.M.I., com
sede na Rua General Bocaiuva, nº 636, Centro, Itaguaí – RJ, de segunda a sexta, das 10 às 16
horas ou no site da Prefeitura (http://www.itaguai.rj.gov.br). Data e hora da realização: dia 26
de julho de 2017, às 10 horas. Local: A sessão realizar-se-á no endereço supramencionado.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 (P.A. 7.686/2017) – Objeto resumido: aquisição de insu-
mos para piscinas, conforme as especificações estabelecidas no Termo de Referência. Tipo de
licitação: menor preço unitário por item. Condições e local para a retirada do edital: 01 (uma)
resma de papel A4 e trazer carimbo da empresa junto à C.P.L. nas dependências da P.M.I., com
sede na Rua General Bocaiuva, nº 636, Centro, Itaguaí – RJ, de segunda a sexta, das 10 às 16
horas ou no site da Prefeitura (http://www.itaguai.rj.gov.br). Data e hora da realização: dia 27
de julho de 2017, às 10 horas. Local: A sessão realizar-se-á no endereço supramencionado.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 (P.A. 5.610/2017) – Objeto resumido: fornecimento inte-
gral de eletroportáteis e cadeiras de alimentação infantil, para atender às demandas da Secretaria
Municipal de Educação, observadas as especificações técnicas e as quantidades informadas no
Termo de Referência. Condições e local para a retirada do edital: 01 (uma) resma de papel A4
e trazer carimbo da empresa junto à C.P.L. nas dependências da P.M.I., com sede na Rua General
Bocaiuva, nº 636, Centro, Itaguaí – RJ, de segunda a sexta, das 10 às 16 horas ou no site da
Prefeitura (http://www.itaguai.rj.gov.br). Data e hora da realização: dia 28 de julho de 2017, às
10 horas. Local: A sessão realizar-se-á no endereço supramencionado.
(a) Samuel Moreira da Silva – Pregoeiro.
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ECONOMIA

A conta de água deve ficar
3,5% mais cara para os con-
sumidores, a partir do dia 1º
de agosto deste ano. Isso
porque a Agência Regulado-
ra de Energia e Saneamento
Básico do Estado do Rio
(Agenersa) aprovou o rea-
juste sobre a estrutura tari-
fária atual e a Companhia já
cumpriu o requisito para pôr
em vigor. A taxa, no entanto,
é provisória e poderá mudar
futuramente, se uma nova
proposta apresentada pela
Cedae for autorizada.

O reajuste de 3,5% refere-
se à variação do IPCA entre os
meses de maio de 2016 e de
2017. E o requisito para en-
trar em vigor era que a Cedae
fizesse a divulgação da nova
tabela ao menos 30 dias an-
tes, em um jornal de grande
circulação nos 64 municípios
que atende — o que, de acordo
com ela, já foi feito.

A taxa de aumento, po-
rém, é considerada provisória
pois não foi calculada pelo
método de fluxo de caixa des-
contado — que leva em conta
projeções de caixa futuras —,
conforme determina o Decre-
to nº 45.344/2015, que esta-
belece as condições gerais pa-
ra a regulação e fiscalização
das atividades da Cedae. Por
conta disso, a Companhia ga-
nhou um prazo de 10 dias pa-
ra apresentar uma nova pro-
posta, que será avaliada.

Conta de 
água vai ficar
mais cara

Reajuste em agosto
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