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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.258/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
Considerando que foram cumpridos todos os requisitos legais para a contratação de empresa 

especializada para prestar serviços de locação de veículo automotor a serem utilizados para 

atender as demanda da Prefeitura de Formosa do Rio Preto/BA, envolvendo o atendimento a todas 

secretarias e ao trânsito de servidores, munícipes ou pessoas devidamente autorizadas, dentro e 

fora da área do município, destinados a atenderem as demandas das Secretarias Municipais, da 

Prefeitura de Formosa do Rio Preto, mediante Processo de Licitação na modalidade Pregão 

Presencial nº 021/2021, ADJUDICO o objeto licitado à empresa ATRX TRANSPORTES E 

SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.600.551/0001-06, com sede na Rua Silva Jardim, nº 314, 

Centro, no Município de Barreiras - BA, vencedora com o valor de R$ 3.488.100,00 (três milhões 

quatrocentos e oitenta e oito mil e cem reais). Formosa do Rio Preto/BA, 04 de outubro de 2021. 

Manoel Afonso de Araújo - Prefeito Municipal. 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.258/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Formosa do Rio Preto - BA, usando de suas atribuições legais e de conformidade com 

a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores resolve HOMOLOGAR o processo 

licitatório na modalidade Pregão Presencial Nº 021/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada 

para prestar serviços de locação de veículo automotor a serem utilizados para atender as demanda da Prefeitura 

de Formosa do Rio Preto/BA, envolvendo o atendimento a todas secretarias e ao trânsito de servidores, 

munícipes ou pessoas devidamente autorizadas, dentro e fora da área do município, destinados a atenderem as 

demandas das Secretarias Municipais, da Prefeitura de Formosa do Rio Preto. Tendo como vencedora a 

empresa ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.600.551/0001-06, com sede 

na Rua Silva Jardim, nº 314, Centro, no Município de Barreiras - BA, com o valor de R$ 3.488.100,00 (três 

milhões quatrocentos e oitenta e oito mil e cem reais). Formosa do Rio Preto/BA, 04 de outubro de 2021. 

Publique-se. Manoel Afonso de Araújo - Prefeito Municipal. 

 


