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PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos os seguintes preços para os serviços 
descritos: 

a) Desconto, a ser concedido ao ANUNCIANTE, sobre os custos internos dos serviços 
executados por esta licitante, baseados na tabela referencial de preços do Sindicato 
das Agências de Propaganda do Estado do Tocantins: 30% (trinta por cento); 

b) Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes sobre os preços de 
serviços especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e 
execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de 
conhecimento pertinentes à execução do contrato: 5% (cinco por cento); 

c) Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes sobre os preços de 
serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à criação e ao 
desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a 
expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias: 5% 
(cinco por cento); 

d) Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes sobre os preços de 
serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à produção e 
execução técnica de peças e/ou materiais: 5% (cinco por cento). 

Araguaina -TO, 19 de  julho  de 2022. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 

Declaramos ainda que: 

a) Estabeleceremos os percentuais máximos a serem pagos pela Câmara Municipal de 
Araguaina: 

ai) Aos detentores de direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte e outros protegidos 
pelos direitos de autor e conexos, na reutilização de peças por período igual ao inicialmente 
ajustado; 

a2) Aos detentores dos direitos patrimoniais sobre obras consagradas, incorporadas 
a peças, em relação ao valor original da cessão desses direitos, na reutilização das peças 
por período igual ao inicialmente ajustado. 

b) Comprometer-se-6 a envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas 
negociações comerciais junto a fornecedores de serviços especializados e veículos, quando 
for o caso, transferindo á Câmara Municipal de Araguaina as vantagens obtidas. 

c) Informará estar ciente e de acordo com as disposições alusivas a direitos autorais 
estabelecidas na Cláusula Décima Terceira da Minuta de Contrato (Anexo II). 

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante e não lhe assistirá o 
direito de pleitear, na vigência do contrato a ser firmado, nenhuma alteração, sob a alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  
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CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 
ENVELOPE N.° 4— PROPOSTA DE PREÇOS 
DATA DE ABERTURA: 19/07/2022 
HORÁRIO: 09:30h  
HP  LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI-ME 
CNPJ N.° 08.940.631/0001-00 
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DECLARAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CÂMARA pOUNICIPAL DE ARAGUANA 

Declar;3mos que, 

a) Estabeleceremos os percentuais máximos a serem pagos pelo ANUNCIANTE:  

al  ) Aos detentores de direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte e outros 
.protegidos pelos direitos de autor e conexos, na reutilização de peças por período igual 
ao inicialmente ajustado, 50% (cinquenta por cento); 

a2) Aos detentores dos direitos patrimoniais sobre obras consagradas, 
incorporadas a peças, em relação ao valor original da cessão desses direitos, na 
reutilizaçãodas pegas por período igual ao inicialmente ajustado, 50% (cinquenta por 
cento); 

b) Comprometemo-nos a envidar esforços no sentido de obter as melhores 
condições nas negociações comerciais junto a fornecedores de serviços 
especializados e veículos, quando for o caso, transferindo ao ANUNCIANTE as 
vantagens obtidas. 

c) Informamos estarmos cientes e de acordo com as disposições alusivas a 
direitos autorais estabelecidas na Cláusula Décima da Minuta de Contrato (Anexo II). 

Declaramos, ainda, que os preços propostos serão de nossa exclusiva 
-ponsabilidade e não nos assistirá o direito de pleitear, na vigência do contrato a ser 

firmado, nenhuma alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

Araguaina-TO, 15 de julho de 2022. 
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RG 283.959 2g Via 

Sócia-proprietária 

H P LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI 

CNPJ: 08.940.631/0001-00 
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PLANILHA DE PREÇOS SUJEITOS A VALORAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos os seguintes preços para os 
ser fiçosdescritos: 

4 Desconto, a ser concedido ao ANUNCIANTE, sobre os custos internos dos serviços 
executados por esta licitante, baseados na tabela referencial de preços do Sindicato 
das Agências de Propaganda do Estado do Tocantins: 10% (dez por cento); 

b) Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes sobre os preços de 
serviços especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e 
execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de 
conhecimento pertinentes à execução do contrato: 15% (quinze por cento); 

c) Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes sobre os preços de 
serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à criação e ao 
desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a 
expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias: 15% 
(quinze por cento); 

1) Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes sobre os preços de 
serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à produção e á 
execução técnica de peças e ou materiais: 15% (quinze por cento) 

Araguaina-TO, 15 de julho de 2022. 

HARNETE PARENTE LIRA 
RG 283.959 22  Via 
Sócia-proprietaria 

H P LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI 
CNPJ: 08.940.631/0001-00 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

ATA DA TERCEIRA SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

Aos quatro dias do mês de outubro de 2022, nesta cidade de Araguaina, Estado do Tocantins, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Araguaina, localizada na Rua 
das Mangueiras, n° 10- Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho, Centro, reuniram-se a 
partir das 10:00h:00min, em sessão pública, os membros da Comissão Permanente de Licitação, 
EDUARDO DAMAZIO VITORINO COELHO — Presidente, FRANCISCO NETO DE CARVALHO - 
Membro e ROSIRENE CARDOSO LIMA SANTOS - Membro; abaixo assinados, encarregados nos 
termos do Processo de licitação, TOMADA DE PREÇO n° 001/2022, para proceder à abertura da 
concorrência, conforme aviso publicado no Diário Oficial do Município, para proceder à abertura e 
julgamento da Proposta de pregos, destinada a Contratação de 01(uma) empresas (Agência de 
Publicidade) especializadas na prestação de serviços de publicidade para divulgação de 
atos, programas, serviços e campanhas da Câmara Municipal de Araguaina, 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 
e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais 
meios de divulgação, bem como atividades complementares pertinentes, com a finalidade de 
abertura dos envelopes de proposta de pregos relativos à referida licitação, e que após a 
convocação compareceu a empresa e seu respectivo representante: 

H P LIRA AGENCIA DE 
PUBLICIDADES EIRELI - ME 

08.940.631/0001-00 
CARLOS ALBERTO CARNEIRO 

DA SILVA PARENTE 
ALVARENGA & GOMES LTDA 01.725.549/001-06 Não enviou representante 

DA 3aSESSÃO: 

A Comissão Permanente. de Licitação abre a terceira sessão para a abertura das propostas de 
prego, no qual as respectivas licitantes ofertarão o desconto sobre os itens do edital descritos a 
baixo: 

a) Desconto a ser concedido ao ANUNCIANTE, sobre os custos internos dos serviços 
executados por esta licitante, baseados na tabela Referencial de pregos do Sindicato das 
Agências de Propaganda do Estado do Tocantins; 

b) Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes sobre os pregos de serviços 
especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e a execução de 
pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento 
pertinentes á execução do contrato; 

c) Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes sobre os pregos de serviços 
especializados prestados por fornecedores, referentes a criação e ao desenvolvimento de 
formas inovadoras de comunicação publicitaria, destinadas a expandir os efeitos das 
mensagens, em consonância com novas tecnologia; 

d) Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes sobre os pregos de serviços 
especializados prestados por fornecedores, referentes a produção e a execução técnica de 
pegas e ou materiais; 

DOS PREÇOS:  

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
Fone: (63) 3416-0408 - CEP 77.804-110 -Araguaina - Tocantins 



EDU 
Presidente 

O DAMAZIO VITORINO OELHO  

ALHO 
Membro 

ROSIRENE C 
Membro 

0 LIMA SANTOS 

Lo Fls. —  

   

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

A Comissão procedeu com a respectiva abertura dos envelopes, tendo constado nas propostas 
das empresas habilitadas, que as mesmas ofertaram os valores conforme tabela abaixo: 

EMPRESA DESCONTO DADO PELAS EMPRESAS 
EM CADA ITEM DESCRITO ACIMA. 

H P LIRA AGÊNCIA DE PUBLICIDADES EIRELI - 
ME 

item A 10%, item 15%, item C 15% e 
item D 15% 

ALVARENGA & GOMES LTDA item A 30%, item B 5%, item C 5% e 
item D 5% 

DO ENCERRAMENTO 

A Comissão decide, após analise das referidas propostas apresentadas, e sem questionamento de 
nenhum licitante, habilitar as mesmas, e concorda com as porcentagens apresentadas pelas 
empresas licitantes. E como não houve nenhum interesse em interpor recurso, esta Comissão 
decide pela suspensão dos trabalhos, e já marca para o dia 11 de outubro de 2022, a sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação. 0 resultado do julgamento será divulgado 
no Diário Oficial do Município e encaminhado via  e-mail  as empresas participantes. Nada mais 
havendo a tratar lavrou-se a presente ata, que, após lida e achada em conforme, vai assinada pelo 
Presidente, membros da Comissão Permanente de Licitação e licitantes presentes. 

CARLOS ALBE 	 A SILVA PARENTE 
H P LIRA AGENCI 	 IDADtS EIRELI — ME 

Araguaina — TO, 04 de outubro de 2022. 

ALVARENGA & GOMES LTDA 
SEM REPRESENTANTE 

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
Fone: (63) 3416-0408 - CEP 77.804-110 -Araguaina - Tocantins 
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