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presidente interino Michel 
Temer sancionou sem vetos 
a lei que torna obrigatória 

a medição individualizada de 
água em novos condomínios. A 
determinação, que visa a obrigar 
os prédios a adotar padrões de 
sustentabilidade, começa a valer 
somente em 2021.

De acordo com a Lei 13.312, 

que altera uma legislação 
específica que trata do sane-
amento básico, as novas edi-
� cações condominiais serão 
obrigadas a incluir em suas 
construções hidrômetros capa-
zes de medir individualmente o 
consumo hídrico. 

Atualmente, a maioria de con-
domínios dispõe apenas uma 
medição coletiva, e o valor cobra-
do nem sempre corresponde ao 

que os moradores de cada apar-
tamento realmente consumiram. 
Segundo o governo, a medida tem 
o objetivo de “aprimorar a sus-
tentabilidade ambiental” e “fazer 
justiça àqueles que economizam 
a água do planeta”.

Há alguns anos, a medição in-
dividualizada vem sendo pregada 
por especialistas em administra-
ção predial como um dos trunfos 
para a redução do consumo de 

água. Segundo estudo do CBCS 
(Conselho Brasileiro de Constru-
ção Sustentável), a medição indi-
vidualizada pode derrubar o con-
sumo de água em até 40%.

Aprovado no último dia 22 de 
junho, o projeto de lei foi propos-
to em 2011 pelo senador Antônio 
Carlos Valadares (PSB-SE). A san-
ção de Temer foi publicada ontem 
(12) em edição extra do Diário 
O� cial da União.
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LEI INCENTIVA ECONOMIA DE ÁGUA
EM CINCO ANOS, NOVOS CONDOMÍNIOS DO PAÍS DEVERÃO TER MEDIDORES INDIVIDUAIS DE CONSUMO

BRASÍLIA
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Leilão Público nº 029 / 2016
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial – Alienar Bens 
Móveis e Imóveis/BE, torna público aos interessados que licitará pela maior oferta e por meio 
de lances, lotes dados em garantia de contratos de Penhor, podendo conter, em conjunto ou 
isoladamente, jóias, relógios, canetas, moedas, barras de ouro e demais objetos, vinculados 
a contratos de Penhor emitidos no Estado do Pará, pelas agências sediadas na Região 
Metropolitana de Belém/PA e em Castanhal/PA, vencidos há mais de 30 dias. O Edital de 
Licitação, contendo as condições para habilitação, valores, prazos e demais disposições 
regulamentares do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição 
dos interessados de 14/7/2016 a 28/7/2016, em horário bancário, na(s) Agência(s) da CAIXA 
situada(s) no Estado do Pará, na página da CAIXA na Internet http://www11.caixa.gov.br/
portal/public/sievj/overview/vitrine_de_joias e na Gerência de Filial – Alienar Bens Móveis e 
Imóveis /BE, situada na Av. Governador José Malcher, 2725 1º Andar – Belém/PA.. A exibição 
das imagens dos lotes ocorrerá no(s) dia(s) 25 a 28/7/2016, no sítio da CAIXA na internet, 
no endereço http://www11.caixa.gov.br/portal/public/sievj/overview/vitrine_de_joias, opção 
Vitrine de Joias. Os lances são efetuados nos terminais de autoatendimento localizados 
em qualquer agência da CAIXA, no(s) dia(s) 28/7/2016, no horário de funcionamento das 
salas de autoatendimento das Agências da CAIXA. A divulgação do resultado da licitação 
será efetuada no dia 29/7/2016, nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Licitação 
e na página da CAIXA na Internet, no endereço http://www11.caixa.gov.br/portal/public/sievj/
overview/vitrine_de_joias, opção Resultados. Belém, 12 de julho de 2016

A COMISSÃO

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
FAZENDAPregão Eletrônico SRP no 08/COMARA/2016

OBJETO: O registro de preço, pelo critério de menor preço por lote (maior 
desconto sobre o preço das peças e menor valor do homem-hora), para futura 
contratação de pessoa Jurídica para prestação de serviço de manutenção  
corretiva de maquinas, equipamentos e viaturas, incluindo substituição de peças 
e acessórios originais, para a Guarnição de Aeronáutica de Belém (COMARA, I 
COMAR, BABE, HABE E SERIPA I)  pelo período de 12 (doze) meses.
ABERTURA:  25 de julho de 2016 às 10:00 horas.(Horário de Brasília).
LOCAL DA LICITAÇÃO: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: COMARA, Telefone (91) 3204-9260/9291 e  Fax: (91) 3243-3634.       

LEONARDO CHAVES RODRIGUES Cel Av
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
COMISSÃO DE AEROPORTOS DA 
REGIÃO AMAZÔNICA

MINISTÉRIO DA 
DEFESA


