
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA) 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2020 - CARTA CONVITE N.º 005/2020 
 

RESULTADO DE JULGAMENTO – DECISÃO DA CPL 
 

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Rita de Cássia – BA comunica aos interessados e à 
população em geral o resultado do julgamento relativo à licitação acima, a saber: Objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de consultoria, suporte técnico e licenciamento de software e utilização de 
sistemas web de contabilidade pública integrado com módulos orçamentário, licitações, contratos, convênios, 
folha de pagamento, recursos humanos, portal do servidor e patrimônio público; Empresa(s) Vencedora (as): 
Fator Sistemas e Consultorias LTDA (Fator Sistemas e Consultorias), inscrita no CNPJ nº 08.003.823/0001-82; 
Valor Global: R$ 112.000,00 (Cento e doze mil reais); Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários. 
 

DÉCIO BONFIM DE CARVALHO 
Presidente da Comissão Licitação 

03 de junho de 2020 
 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2020 - CARTA CONVITE N.º 005/2020 
 

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
O Prefeito do Município de Santa Rita de Cássia – BA, no uso de suas atribuições legais e considerando a 
regularidade do processo acima identificado, homologa todos os procedimentos da Comissão Permanente de 
Licitação relativa ao presente processo, autoriza a formalização do Contrato pelos valores mencionados; Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria, suporte técnico e licenciamento de software 
e utilização de sistemas web de contabilidade pública integrado com módulos orçamentário, licitações, 
contratos, convênios, folha de pagamento, recursos humanos, portal do servidor e patrimônio público; 
Empresa(s) Vencedora (as): Fator Sistemas e Consultorias LTDA (Fator Sistemas e Consultorias), inscrita no CNPJ 
nº 08.003.823/0001-82; Valor Global: R$ 112.000,00 (Cento e doze mil reais); Fonte de Recursos: 00 – Recursos 
Ordinários. 
 

ROMUALDO RODRIGUES SETUBAL 
Prefeito 

05 de Junho de 2020 
 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2020 - CARTA CONVITE N.º 005/2020 
 

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 
 

CONTRATO nº 106/2020. Contratante: O Município de Santa Rita de Cássia – BA; Contratado(a): Fator Sistemas e 
Consultorias LTDA (Fator Sistemas e Consultorias), inscrita no CNPJ nº 08.003.823/0001-82; OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria, suporte técnico e licenciamento de software 
e utilização de sistemas web de contabilidade pública integrado com módulos orçamentário, licitações, 
contratos, convênios, folha de pagamento, recursos humanos, portal do servidor e patrimônio público; Valor 
Global: R$ 112.000,00 (Cento e doze mil reais); Prazo de Vigência: 08 de junho a 31 de dezembro de 2020. 
Assinam: Romualdo Rodrigues Setúbal e Flavio Mendes Oliveira, respectivamente Prefeito e Representante. 
Data da assinatura do Contrato: 08 de junho de 2020. 
 

DÉCIO BONFIM DE CARVALHO 
Presidente da Comissão Licitação 
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