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GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 017/2021
 Expirado o prazo recursal, comunico a Homologação, referente ao Pregão Presen-
cial  nº 017/2021, que trata da: “aquisição de EPI’s e EPC’s para atender a demanda da Se-
cretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e demais secretarias”, em que se sagraram as 
Empresas vencedoras: NOVA PIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI que ofertou o menor 
lance para fornecer os itens no valor de R$ 7.725,00 (sete mil, setecentos e vinte e cinco 
reais) e a ARMAZÉM SUPERMAC EIRELI que ofertou o menor lance para fornecer os itens 
no valor de R$ 8.399,00 (oito mil, trezentos e noventa e nove reais), sendo o valor total de 
R$ 16.124,00 (dezesseis mil, cento e vinte e quatro reais).

Bom Jardim, 24 de junho de 2021.
PAULO VIEIRA DE BARROS

PREFEITO
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RESOLUÇÃO N°006/2021/CMDCA/CARMO/RJ

 O Plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carmo/
RJ, na Reunião Ordinária n°002/2021, realizada no dia 27 de Abril de 2021, no uso de suas 
competências regimentais e legais:

 Resolve: 
 1°: Aprovar, por unanimidade dos presentes, o Plano de Aplicação dos Recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Exercício 2021.

 2°: Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. (Data referente à Reu-
nião realizada nesta data – 27/04/2021).

Carmo, 27 de Abril de 2021.

_________________________________________________________
MAXWELL RIBEIRO MENEGUITTI

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARMO/RJ

   
Carmo-RJ, 10 de junho de 2021.

DECRETO N.º 5784

Abre crédito adicional suplementar  no valor de R$ 1.041.736,78 (um 
milhão quarenta e um reais setecentos e trinta e seis reais e setenta 
e oito centavos)  no orçamento da Prefeitura Municipal do Carmo,  e 
altera  o Quadro de Detalhamento de Despesa. 

   
 O PREFEITO MUNICIPAL DO CARMO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista a autorização contida no artigo 8º da  Lei n.º 2.115 de 09 de dezembro de 2020, devida-
mente publicada em 16/12/2020.   

 D E C R E T A:   
 Art.1º - Fica aberto crédito adicional suplementar orçamento da Prefeitura Municipal 
de Carmo no valor de R$ 1.041.736,78 (um milhão quarenta e um mil setecentos e trinta e seis 
reais e setenta e oito centavos), para reforço de dotação orçamentária na forma do anexo, em 
conformidade com a autorização constante do caput do artigo 8º da  Lei n.º 2.115 de 09 de 
dezembro de 2020, devidamente publicada em 16/12/2020.   

 Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágra-
fo primeiro, inciso III do art. 43, da Lei 4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue 
com o presente.   

  Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de 
Detalhamento da Despesa.   

  Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor nesta data revogadas as disposições em  con-
trário.

Carmo-RJ, 10 de junho de 2021.

Sérgio Luiz Peres Soares
Prefeito

Carmo-RJ, 25 de junho de 2021. 
DECRETO N.º 5793

Abre crédito adicional suplementar  no valor de R$ 30.492,24 (trinta 
mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos)  no 
orçamento da Prefeitura Municipal do Carmo,  e altera  o Quadro de 
Detalhamento de Despesa. 

   
 O PREFEITO MUNICIPAL DO CARMO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista a autorização contida no artigo 8º da  Lei n.º 2.115 de 09 de dezembro de 2020, devida-
mente publicada em 16/12/2020.   

 D E C R E T A:   
 Art.1º - Fica aberto crédito adicional suplementar orçamento da Prefeitura Municipal de 
Carmo no valor de R$ 30.492,24 (trinta mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e quatro 
centavos), para reforço de dotação orçamentária na forma do anexo, em conformidade com 
a autorização constante do caput do artigo 8º da  Lei n.º 2.115 de 09 de dezembro de 2020, 
devidamente publicada em 16/12/2020.   

 Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do parágra-
fo primeiro, inciso III do art. 43, da Lei 4.320/64, conforme descrito no anexo único que segue 
com o presente.   

 Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de 
Detalhamento da Despesa.   

 Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor nesta data revogadas as disposições em  con-
trário.

Carmo-RJ, 25 de junho de 2021.

Sérgio Luiz Peres Soares
Prefeito
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