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PROCESSO N2  : 126/2022. 
INTERESSADO : CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA. 
ASSUNTO 	: Análise de Minuta de Edital. Tomada de Preços - Tipo 

Melhor Técnica, para contratação de Agência de 
Publicidade. 

PARECER JURÍDICO 124/2022-PROC/CMA 

Trata-se de consulta jurídica acerca da Minuta do Edital que fará 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO 
MELHOR TÉCNICA, cujo objeto é a contratação de 01 (uma) Agência de 
Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços de publicidade e 
divulgação dos programas, ações parlamentares dos Vereadores e 
campanhas institucionais da  Camara  Municipal de Araguaina/TO, pelo 
período de 12 (doze) meses, a fim de selecionar a melhor proposta, conforme 
previsão de gastos contida na Resolução n° 321/2014 a qual disciplina a 
concessão da "Cota de Despesas da Atividade Parlamentar - CODAP", bem 
como a Resolução n° 368/2022 e suas posteriores alterações, conforme 
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que 
tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a 
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação, a supervisão 
da execução externa, a distribuição de publicidade aos veículos e demais 
meios de divulgação, com o intuito de atender ao Principio da Publicidade e 
ao Direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições, 
ou de informar o público em geral. 

Quanto ao exame e aprovação da presente Minuta de Edital por 
esta Procuradoria, ressalta-se que é exigência feita pela própria Lei Federal 
8.666/1993, no parágrafo único do artigo 38:  

Art.  38 - O procedimento da licitação  sera  iniciado com a abertura 

processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de 
seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados 
oportunamente:[...] 
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Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente 
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 

A Lei Federal n° 12.232/ 1 0, instituidora de normas gerais para 
licitações e contratações de serviços de publicidade pela Administração 
Pública, trouxe inovações quanto à licitação e contratação de serviços de 
publicidade, por intermédio de agências de propaganda, até então regidos 
pela Lei n° 4.680/65, pelo Decreto n° 4.563/02 e pela Lei n° 8.666/93. 

Nesse sentido, para a contratação dos serviços de publicidade 
abarcados pela Lei n° 12.232/10,0 seu  art.  5° estabelece como obrigatórios os 
tipos "melhor técnica" e "técnica e preço", prevendo como modalidades de 
licitação aquelas indicadas no  art.  22 da Lei n° 8.666/93. 

Dessa forma, o Edital em análise ajusta-se aos comandos da Lei n° 
12.232/10, na medida em que estabelece a modalidade de Tomada de 
Pregos para a licitação, bem como estatui o tipo "melhor técnica" a ser 
adotado. 

A Comissão Permanente de Licitação sugeriu a utilização da 
modalidade Tomada de Pregos, a qual pode ser aplicada no caso em pauta, 

pois há autorização legal prevista no  art.  23, II, alínea "h" da lei n° 8.666/93, 
com as atualizações previstas no Decreto Federal n°9.412/2018. Vejamos: 

LEI FEDERAL N° 8.666/1993: 

"Art.  22. São modalidades de licitação: 

II -  tomada de pregos; 
(—) 
§ 2g- Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior  at  data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

(—)  
Art.  23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a  III  do 
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo 
em vista o valor estimado da contratação: 

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 

b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil 
reais); 	(Redação dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 	(Vide 
Decreto n°9.412, de 2018) (vigência)  
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DECRETO 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018:  

Art.  10  Os valores estabelecidos nos incisos I e II do cabut do  art.  23 
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.  ficam atualizados nos 
seguintes termos: 
(—) 
ll -  para compras e serviços não incluídos no inciso I: 

(—) 
b) na modalidade tomada de pregos - até R$ 1.430.000,00 (um 
milhão, quatrocentos e trinta mil reais)" 

Portanto, a presente licitação enquadra-se na modalidade 
sugerida, visto que prevê como investimento necessário o valor estimado de 
R$ 1.392.600,00 (um milhão, trezentos e noventa e dois mil e seiscentos reais), 
estando presentes nos autos a devida Declaração de Disponibilidade 
Orçamentária, bem como a Confirmação de Disponibilidade Financeira, 
emitidas pelos respectivos setores competentes. 

Quanto ao modelo de minuta do edital padronizado no âmbito 
da Câmara Municipal de Araguaina, é de se entender que satisfaz, de forma 
geral, os requisitos do  art.  40 da Lei Federal n°8.666/1993, que assim dispõe:  

"Art.  40. 0 edital conterá no preâmbulo o número de ordem em serie anual, 
o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime 
de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta 
Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, 
bem como para inicio da abertura dos envelopes, e indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte: 
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 
II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos 
instrumentos, como previsto no  art.  64 desta Lei, para execução do 
contrato e para entrega do objeto da licitação; 
Ill - sanções para o caso de inadimplemento: 
IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico: 
V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de 
licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido; 
VI- condições para participação na licitação, em conformidade com os  
arts.  27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas: 
VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros 
objetivos; 
VIII -  locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à 
distância em que serão torneciaos elementos, informações e 

esclarecimentos relativos 6 licitação e as condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto; 
IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, no caso de licitações internacionais; 
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X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o 
caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de 
pregos mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a 
pregos de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1° e 2° do  art.  
48; 	(Redação dada pela Lei n° 9.648, de 1998)  
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de 
produção, admitida a adoção de  indices  específicos ou setoriais, desde a 
data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que 
essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada 
parcela; 	(Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)  
XII - Netado). 	(Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994J 
XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução 
de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado 
das demais parcelas, etapas ou tarefas; 
XIV - condições de pagamento, prevendo: 
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da 
data final do período de adimplemento de cada 
parcela; 	(Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)  
b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade 
com a disponibilidade de recursos financeiros; 
c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a 
data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do 
efetivo pagamento; 	(Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)  
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e 
descontos, por eventuais antecipações de pagamentos; 
e) exigência de seguros, quando for o caso; 
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei; 
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação; 
XVII - outras indicações especificas ou peculiares da licitação. 
§ 12 0 original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas 
e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de 
licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua 
divulgação e fornecimento aos interessados. 
§ 22 Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 
I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, 
especificações e outros complementos; 
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários; 	(Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)  
Ill - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante 
vencedor; 
IV - as especificações complementares e as normas de execução 
pertinentes sti licitação. 

sQ Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento 
da obrigação contratual a prestação do serviço, a realizaçao  au  our o.  
entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento 
contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento 
de cobrança. 
§ 42 Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com 
prazo de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da 
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proposta, poderão ser dispensadas: 	(Incluído pela Lei n° 8.883, de 
1994)  
I - o disposto no inciso XI deste artigo; 	(Incluído pela Lei n° 8.883, de 
1994)  
II- a atualização financeira a que se refere a alínea "c" do inciso XIV deste 
artigo, correspondente ao período compreendido entre as datas do 
adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a 
quinze dias. 	(Incluído pela Lei n°8.883, de 1994)" 

0 procedimento e julgamento da licitação devem obedecer ao que 
está previsto no § 4° do artigo 11 da Lei 12.232/2010. Sendo vejamos: 

"§ 42 0 processamento e o julgamento da licitação obedecerão ao 
seguinte procedimento: 
I -  abertura dos 2 (dois) invólucros com a via não identificada do plano de 
comunicação e com as informações de que trata o  art.  Eig desta Lei, em 
sessão pública, pela comissão permanente ou especial: 
II - encaminhamento das propostas técnicas à subcomissão técnica para 
análise e julgamento; 
Ill -  análise individualizada e julgamento do plano de comunicação 
publicitária, desclassificando-se as que desatenderem as exigências legais 
ou estabelecidas no instrumento convocatório, observado o disposto no 
inciso XIV do  art.  62 desta Lei; 
IV - elaboração de ata de julgamento do plano de comunicação 
publicitária e encaminhamento à comissão permanente ou especial, 
juntamente com as propostas, as planilhas com as pontuações e a 

justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso: 
V -  análise individualizada e julgamento dos quesitos referentes às 
informações de que trata o  art.  89- desta Lei, desclassificando-se as que 
desatenderem quaisquer das exigências legais ou estabelecidas no 
instrumento convocatório; 
VI- elaboração de ata de julgamento dos quesitos mencionados no inciso 
V deste artigo e encaminhamento ai comissão permanente ou especial, 
juntamente com as propostas, as planilhas com as pontuações e a 
justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso: 
VII - realização de sessão pública para apuração do resultado geral das 

propostas técnicas, com os seguintes procedimentos: 
a) abertura dos invólucros com a via identificada do plano de 
comunicação publicitária; 
b) cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do plano de 
comunicação publicitária, para identificação de sua autoria: 
c) elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um 
dos quesitos de cada proposta técnica; 
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d) proclamação do resultado do julgamento geral da proposta técnica. 
registrando-se em ata as propostas desclassificadas e a ordem de 
classificação; 
VIII - publicação do resultado do julgamento da proposta técnica, com a 
indicação dos proponentes desclassificados e da ordem de classificação 
organizada pelo nome dos licitantes, abrindo-se prazo para interposição 
de recurso, conforme disposto na alínea b do inciso I do  art.  109 da Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993; 
IX - abertura dos invólucros com as propostas de pregos, em sessão 
pública, obedecendo-se ao previsto nos incisos II,  III  e IV do § 1° do  art.  46 
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nas licitações do tipo "melhor 

técnica", e ao disposto no  2° do  art.  46 da mesma Lei, nas licitações do 
tipo "técnica e preço"; 
X - publicação do resultado do julgamento final das propostas, abrindo-se 
prazo para interposição de recurso, conforme disposto na alínea b do 
inciso I do  art.  109 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993; 
XI - convocação dos licitantes classificados no julgamento final dos 
propostas para apresentação dos documentos de habilitação; 
XII - recebimento e abertura do invólucro com os documentos de 
habilitação dos licitantes previstos no inciso XI deste artigo, em sessão 
pública, para análise da sua conformidade com as condições 
estabelecidas na legislação em vigor e no instrumento convocatório; 
XIII - decisão quanto d habilitação ou inabilitação dos licitantes previstos 
no inciso XI deste artigo e abertura do prazo para interposição de recurso, 
nos termos da alínea a do inciso Ido  art.  109 da Lei n°8.666, de 21 de junho  
de 1993; 
XIV - reconhecida a habilitação dos licitantes, na forma dos incisos XI, XII e 
XIII deste artigo, será homologado o procedimento e adjudicado o objeto 
licitado, observado o disposto no § 3g- do  art.  22 desta Lei" 

Dentre as exigências da Lei n° 12.232/10 pode-se citar a necessidade de 

certificado de qualificação técnica a ser fornecido pelo Conselho Executivo 

das Normas-Padrão - CENP  (art.  40, § 10); a previsão de uma subcomissão 

técnica para a avaliação das propostas técnicas (art.10) e a inversão de 

fases, visto que, somente após a avaliação definitiva das propostas técnicas 
e de preços, haverá a "convocação dos licitantes classificados no julgamento 
final das propostas para apresentação dos documentos de habilitação..  (cut.  

11, § 40, inc. XI), exigências essas, alias, devidamente observadas no Edital 

acostado aos autos. 
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Assim, realizada análise desta Minuta de edital,  tern-se o entendimento 
por esta Procuradoria de que estão presentes todos os aspectos jurídico-
formais necessários para validade do processo nos termos da legislação 
acima colacionada e demais dispositivos aplicáveis, razão pela qual 
manifestamo-nos pela aprovação da minuta de edital e de seus anexos. 

Igualmente, orientamos a comissão no que tange a obediência aos 
prazos elencados na Lei Federal n° 12.232/2010 e na Lei Federal 8.666/93, e 
quanto ao tempo mínimo exigido entre a data da publicação do aviso de 
licitação e a data da sessão pública para julgamento das propostas. 

Por derradeiro, consigna-se que não foram analisados aspectos 
técnicos que envolvam conhecimentos de contabilidade, informática, e 
outras matérias especificas que fogem do âmbito de atuação desta 
Procuradoria Jurídica. Pelo mesmo motivo, não restou examinada a 
regularidade na previsão dos recursos orçamentários e da qualificação 
econômico-financeira. 

Ante o exposto, e diante dos fundamentos acima delineados, esta 
Procuradoria APROVA a presente minuta, manifestando parecer favorável ao 
prosseguimento do feito, nos termos do edital e dos arquivos em anexo. 

Salvo melhor juizo é o parecer. 

PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA, Estado do 
Tocantins, aos 7 dias do mês de junho de 2022. 

LUCIANE  COST  E SILVA NASCIMENTO 
Advogada - OAB/TO ng- 5268 

Matricula 1065812 
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