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Cria Programa Municipâl para o

fornecimento dê internet de forma

gratuita, durante a pandemia da Covid-

19. paÍa todos os estudantes de baixa

rênda da rede pública municipal que

não tenham nenhum tipo de acesso à

internet.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TANHAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

atribuiçóês legais, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Orgânica

Municipal, faz saber que os VEREADORES MUNICIPAIS discutiram, e

aprovaram e ele SANCIONA, PROMULGA e MANDA PUBLICAR a seguinte Leil

Art. í'- Fica criado no âmbito do Município de Tanhaçu o progíama "Caminhos

da lnclusáo Digital'.

§1o - O Poder Executivo Municipal, com recursos próprios ou por intermédio de

convênios e parcerias público-privadas, disponibilizará rede de internet mista à

todos os alunos da Rede Municipal de EducaÉo que não disponha deste serviço.

§? - A redê de internet mista fornecido podeÍá ser acessada por meio de sinal

WiFi (utilizando aparelho de roteador) pelo celular, smartphone, tablet, notebook

e demais aparelhos que possuam dispositivos compatíveis com o padrão Wi-Fide

conexão à internet;

§3o - conexão do sinal Wi-Fi disponibilizado será gratuita, não podendo haver

cobrança de qualquer naturêza para a implementaÉo e/ou utilizaÉo do serviço.

Art.2'- O "Programa Caminhos da lnclusáo" tem por objetivo instrumentâlizar os

alunos da rêde municipa de EducaÇáo para o acesso como Íerramenta

Pçâ. Depulâdo Luis Eduârdo M

Cenlro-TANHAÇU-BA.
CEP: 4ó.ó00-000 - Tel: 77 3459-'ló1ó
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Gabinete do PreÍeito l\runicipal de Tanhaçu, em 13 de abril de 2021

F

Pça. Deputsdo Luis Eduârdo Mâgalhães, s/n
Centro-TANHAÇU-BA.
CEP: 4ó.ó00-000 - Íel: 7 3459-1ó1ó

J S

PreÍeito l\runicipal

êducacional, extensivo para acesso a notícias, buscâs e pesquisas, entre outros,

que proporcionem conhecimento e interação.

AÍt. 3" - O Poder Executivo Municipal deverá, a título de garantir â utilizaçào e

fornecimento do sêrviço, único e exclusivamente para acesso à plataforma digital,

proibir o acesso a sítios de pornograÍia, apologia ao crime ou materiais ilÍcitos

êtravés de sistema, programas ou equipamêntos para este fim.

Art. 4'- Fica o l\4unicípio autorizado a suplementar, no montante necêssário, as

dotações existentes no orçamento vigente para custear âs despesas que serào

realizadas para a implementação do projeto "Caminhos da lnclusâo Digital"

Art. 50 - Estâ Lêi entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.
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AS cMAS -CONSELHO MUNtCtPAL DE A5S|5TÊNC|A SOCIAL OE ÍANHAçU

EDITAL DE (]NI,TS OO2/202I

Dispôe sobre Homologação do Registro de candidâtuía

dâs Entidades da Sociedade Civil e Rêpresentantes dos

TÉbalhadores para Processo Eieiloral aÍim de compor o

Conselho Municipal de assistência social - 8iênio

O Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS de Tanhaçu . através da sua Comissão

Eleitoral em cumprimento ao edital no 001 12021, homologa o registro de candidatura das

Entidades representantes da Sociedade Civil que irão concoÍTer ao pleito para o mandato de

2021 a2023 .

Etrtidrdes:

i .\ssociação da Cornunidade Quilombola do Poloado do Tucutn

2- Associação da Comunidade Remanescente Quilombola do Pastiúo

3 - Igreja Evangélica Assembleia de Deus

Trab.lh.dores do SUAS

Representantes do CREAS

Representantes do CRAS

Usuários:

Ilsúrios do Bolsa Familia

Usurírios do PAIF - CRAS

Eventuais pedido de impugnação poderão ser apresentadas a Comissão Eleitoral até dia I 5 de

Abril de 2021.

O eventual pedido de apuração será autuado pela Comissão Eleitoral que dará parecer até dia 19

de abril de 2021.

Tanhaçu l3 de Abrilde 2021

a

Presidente CMAS/Comissão Eleitoral

lJ- Q*^ [/,,^.,*-
{--Paulô-Cesar Ferreirá #drelra
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RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2021 

 

Modalidade de Licitação 

PREGÃO PRESENCIAL  

Número 

008/2021 

 

Reunião da Comissão Permanente de Pregão da Prefeitura Municipal de Tanhaçu, nomeada conforme DECRETO 
087/2021. Reunida com a finalidade especifica de instrução de processo de PREGÃO PRESENCIAL, com base na Lei 
10.520/02 e Lei nº 8.666/93. 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel (serviço móvel 
pessoal – SMP) com tecnologia 4g ou superior, para o fornecimento de 84(oitenta e quatro) linhas móveis de 
acesso móvel pós-pago, com fornecimento de apenas os chips em regime de comodato e a aquisição dos 
aparelhos celulares para  o município de Tanhaçu. 

 

Empresa participante: TELEFONICA BRASIL S/A   CNPJ: 02.558.157/0001-62  

A Pregoeira e a equipe de Apoio do Pregão, tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com 
base no Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal e no Despacho do Gabinete do Prefeito, e levando em 
consideração as Lei 10.520/02 e Lei nº 8.666/93, realizou uma licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 

008/2021, visando Para  Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel 
(serviço móvel pessoal – smp) com tecnologia 4g ou superior, para o fornecimento de 84(oitenta e quatro) 
linhas móveis de acesso móvel pós-pago, com fornecimento de apenas os chips em regime de comodato e a 
aquisição dos aparelhos celulares para  o município de Tanhaçu, tendo como vencedora a proposta de preços da 

empresa: TELEFONIA BRASIL S/A  CNPJ: 02.558.157/0001-62 . Valor global da Licitação: de R$ 96.679,64 (noventa e 
seis mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos ). Após análise profunda sobre a contratação 
em fomento, ressaltando ter sido dada a devida importância ao fato de que o preço apresentado está condizente com 
os praticados no mercado, não havendo, portanto, superfaturamento. Devendo, pois, após a devida homologação pelo 
chefe do Poder Executivo, do nosso parecer, proceder à devida publicação nos meios legais, para que surta os efeitos 
desejados.    

Tanhaçu-Ba, 02 de abril de 2021. 

 

Leila Cristina Silva Pereira             Marli evangelista Lima               Valdira Silva Lima 

       Pregoeira                                           Membro                                    Membro         
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO  
 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

008/2021 
 

Objeto 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel (serviço 
móvel pessoal – smp) com tecnologia 4g ou superior, para o fornecimento de 84(oitenta e 
quatro) linhas móveis de acesso móvel pós-pago, com fornecimento de apenas os chips em 
regime de comodato e a aquisição dos aparelhos celulares para  o município de Tanhaçu. 

 
A Pregoeira e a Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Tanhaçu– Bahia, em acordo com as Lei 
10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06, realizou no dia 31 de Março de 2021, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de TANHAÇU- Bahia, uma licitação na modalidade Pregão Presencial 
008/2021, após análise e julgamento da proposta de preço e documentações de habilitação, e nas 
disposições do Edital: 
 
ADJUDICO ao licitante vencedor: 
 
TELEFONICA BRASIL S/A     CNPJ: 02.558.157/0001-62 . Valor global da Licitação: de  R$ 96.679,64 (noventa e 
seis mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos ) 

Prazo: 05/04/2021 até  31/12/2021. 
 
A adjudicação do objeto da empresa vencedora não implica diretamente em sua contratação.  
 
 

Tanhaçu– 01 de abril de 2021. 
 

 
 

Leila Cristina Silva Pereira 
Pregoeira 
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HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL 008/2021. 

 

Modalidade de Licitação 

PREGÃO PRESENCIAL 008/2021 

 

 

Objeto 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel 

(serviço móvel pessoal – smp) com tecnologia 4g ou superior, para o 

fornecimento de 84(oitenta e quatro) linhas móveis de acesso móvel pós-pago, 

com fornecimento de apenas os chips em regime de comodato e a aquisição dos 

aparelhos celulares para  o município de Tanhaçu. 

 

O Prefeito Municipal de Tanhaçu, – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 

foram cumpridas todas as formalidades da Lei 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e Lei Complementar 

123/06, e no Parecer Jurídico, ante o PREGÃO PRESENCIAL n 005/2021 – Objeto: Contratação 

de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel (serviço móvel pessoal – smp) 

com tecnologia 4g ou superior, para o fornecimento de 84(oitenta e quatro) linhas móveis de acesso 

móvel pós-pago, com fornecimento de apenas os chips em regime de comodato e a aquisição dos 

aparelhos celulares para  o município de Tanhaçu. 

 

HOMOLOGO o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 008/2021, tendo como 

vencedor o licitantes: 

 

TELEFONICA BRASIL S/A   CNPJ: 02.558.157/0001-62.  

 

A Coordenadora de Licitação, a Comissão Permanente de Licitação, deverá tomar as medidas 

cabíveis, tendo em vista o Valor global da Licitação: de R$ 96.679,64 (noventa e seis mil 

seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos )  

 

Tanhaçu- BA, 01 de abril de 2021.. 

 

 

 

 

João Francisco Santos  

Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS Nº PP007-2021. 

 

Modalidade de Licitação 

PREGÃO PRESENCIAL 008/2021 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel (serviço móvel 

pessoal – smp) com tecnologia 4g ou superior, para o fornecimento de 84(oitenta e quatro) linhas 

móveis de acesso móvel pós-pago, com fornecimento de apenas os chips em regime de comodato e 

a aquisição dos aparelhos celulares para  o município de Tanhaçu 

Autorizo a empresa vencedora e contratada: 

TELEFONICA BRASIL S/A   CNPJ: 02.558.157/0001-62 

Ficando o valor global de R$ 96.679,64 (noventa e seis mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e 

quatro centavos ) 

 

A fornecer os itens especificados no PREGÃO PRESENCIAL 008/2021, na forma e condições apresentadas 

em seu respectivo contrato e especificações, através de requisições emitidas pelo setor de responsável. 

Prazo: 31/12/2021 

A vigência iniciara a partir de 05/04/2021 

Tanhaçu – BA 05 de abril de 2021.. 

 

 

João Francisco Santos  

Prefeito Municipal 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 08PP/2021 

Modalidade de Licitação 

Pregão Presencial Número 008/2021 

 

 

Objeto 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel 

(serviço móvel pessoal – smp) com tecnologia 4g ou superior, para o fornecimento de 

84(oitenta e quatro) linhas móveis de acesso móvel pós-pago, com fornecimento de 

apenas os chips em regime de comodato e a aquisição dos aparelhos celulares para  o 

município de Tanhaçu. 

 

Contratante: Prefeitura Municipal de Tanhaçu 

Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A   

CNPJ: 02.558.157/0001-62 

END: Avenida Luiz Carlos Berrini, nº 1376, CEP 04571-000, São Paulo - SP. 

VALOR GLOBAL: R$ 96.679,64 (noventa e seis mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro 

centavos ) 

 

Data da Assinatura: 05/04/2021 Validade: 31/12/2021 
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