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DE  

4   C017   
Fls.  

Memorando Dir. Adm. N° 017/2022 

Araguaina/TO, 01 de abril de 2022. 

Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Departamento de Compras e Licitações 
Câmara Municipal de Araguaina/TO 
NESTA 

Assunto: Solicitação para realização de procedimento administrativo de Licitação. 

Senhor Presidente da  CPL,  

Venho através deste, após solicitação por escrito do Presidente da Câmara 
Municipal de Araguaina, vereador  Gideon  da Silva Soares, solicitar de Vossa 
Senhoria, a abertura de Procedimento Administrativo de Licitação, objetivando 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, 
conforme previsão de gastos contido na Resolução n° 368/2022 a qual "Disciplina a 
concessão da "Cota de Despesas da Atividade Parlamentar - CODAP". 
oportunidade, informo a Vossa Senhoria que os serviços compreendem 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, de competência da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal 
de Araguaina, aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de 
atender ao principio da publicidade e ao direito à informação, de difundir idéias, 
princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Segue em 
anexo o  Briefing.  

Atenciosamente, 

arci nna da Silva Araúj• arvalho 
Superintendente da  Camara  Municipal de Araguaina - TO 
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ANEXO I -  BRIEFING  
VISÃO ESTRATÉGICA 

A  Camara  Municipal é o Poder Legislativo do Município, composto por 17 
vereadores eleitos na forma da legislação vigente, tem funções legislativas, de 
fiscalização, financeira e de controle externo do Executivo, de julgamento  politico-
administrativo, desempenhando ainda as atribuições que lhe são próprias, atinentes 

gestão dos assuntos de sua economia interna. 

Os Vereadores são invioláveis no exercício da função, por suas opiniões, votos ou 
palavras, na circunscrição do Município. Por ser ele agente  politico,  não está sujeito  
Cis  normas dirigidas aos servidores públicos, e sim as normas especificas ao 
desempenho de suas funções básicas. 0 Regimento Interno da câmara é o 
instrumento delineador das atribuições do Poder Legislativo. Nele estão 
contempladas as funções legislativas, fiscalizadoras e administrativas da Câmara 
Municipal. 

Atualmente a casa do Poder Legislativo de Araguaina é presidida pelo vereador  
Gideon  da Silva Soares  (SD).  A mesa diretora é formada pelo presidente, dois vice-
presidente, três secretários e dois suplentes. A Câmara Municipal de Araguaina tem 
cinco Comissões Permanentes: 

Comissão de Justiça e Redação 
Comissão de Finanças e Orçamento 
Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social 
Comissão de Obras e Serviços Públicos 
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania 

Na Câmara Municipal de Araguaina; a atual gestão amplia os passos para 
melhorar a cada dia, construindo um amplo canal de informação para todo 
cidadão de Araguaina e regido, no que se refere a informações de todos os seus 
trabalhos, facilitando de várias maneiras a Comunicação, entre o Legislativo e os 
cidadãos deste município, e consequentemente do povo Tocantinense. 

Grande parte das ações desta casa de leis são construídas em sintonia e em 
parceria com a sociedade, neste sentido é necessário interagir mais com 
informações, e ampla divulgação dos trabalhos do legislativo, em especial no que 
se refere a fiscalizar as ações do Poder Executivo. 

O PROBLEMA DA COMUNICAÇÃO: 

A  Camara  Municipal de Araguaina atua de forma transparente, realiza todas as 
ações expressando a mais absoluta transparência nos seus atos, cumprindo 
fielmente as leis de responsabilidade e de publicidade, publicando todos os atos na 
imprensa oficial, Portal da transparência como também cumprindo com absoluto 
rigor as normativas expressas pelo Tribunal de Contas do Estado. 
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Todo este trabalho que vem sendo feito pela Câmara Municipal de Araguaina tem 
a intenção de superar anos de dificuldades e facilitar o crescimento, o 
desenvolvimento social e econômico em todas as regiões do nosso Município, 
ainda não é amplamente conhecido da população, bem como também não está 
na percepção popular a preocupação do Legislativo, de ouvir e envolver a 
sociedade e gestores municipais, independente das diferenças de pensamento  
politico  e das diferentes estratégias de gestão pública. 

Desta forma o Poder Legislativo do Município de Araguaína, considera importante 
que a população saiba que existe hoje uma câmara atuante que acompanha a 
execução do orçamento, fiscalizando as ações do executivo municipal, legislando 
para o bem comum, atuando de forma livre em busca do crescimento e do 
desenvolvimento do Município de Araguaina. 

OBJETIVOS DA COMUNICAÇÃO: 

Diante do exposto, o objetivo deste objeto, é realizar uma campanha publicitária 
mostrando o trabalho da Câmara Municipal de Araguaina, que procurando se 
aproximar sempre da comunidade realiza semestralmente sessões nos bairros que 
serão retomadas no ano de 2022, devido a pandemia do Coronavirus (COVID-19), 
indo efetivamente ao encontro da comunidade, ouvindo todas as demandas para 
transformar em proposituras, que após discutidas e aprovadas em plenário são 
encaminhadas ao executivo municipal, tudo realizado sob o olhar atento da 
comunidade. 

Esta campanha deve demonstrar a preocupação dos vereadores em trabalhar em 
conformidade com a comunidade, sempre em busca de resultados em curto prazo, 
para as mais diversas situações existentes no bairro onde é realizada a sessão. Assim 
a Câmara Municipal de Araguaina trabalha sempre de mãos dadas com toda a 
sociedade do nosso Município, contribuindo de forma profícua para resolver os mais 
diversos conflitos da comunidade. 

OBJETIVO GERAL 

Divulgar a imagem positiva da Câmara Municipal de Araguaina para a Sociedade, 
visando uma aproximação entre o cidadão e o Poder Legislativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Construir uma relação de confiança e empatia entre câmara e cidadãos. 
• Mostrar a Câmara como o principal instrumento do município que atua na 
intermediação e na resolução de conflitos junto ao poder Executivo. 
• Fazer a população perceber os esforços dos vereadores em atuar de forma 
presente na comunidade. 
• Divulgar a ação parlamentar de cada vereador deste Poder Legislativo. 
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PUBLICO ALVO E PRAZOS E VERBAS; 

Esta campanha deverá ser dirigida a toda comunidade, visando torná-la 
conhecedora dos trabalhos, e dos resultados obtidos por esta Casa de Leis. 

Deverá ser elaborada para duração do ano de 2022/2023. 

Para esta ação deverá ser planejada uma campanha com verba publicitária de R$ 
(A• 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Esta é uma campanha simulada, prevista para efeitos deste processo licitatório, 
sendo também de caráter fictício, e, por isso mesmo, as informações aqui prestadas 
serão aquelas definitivamente usadas nas propostas apresentadas para este cotejo, 
mesmo que as informações se alterem no decorrer do período licitatório. 
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ESTADO DO TOCANTINS 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

RESOLUÇA0 Ng. 321,  DE 13 DE MAIO DE 2.014. 

Disciplina a concessão da "Cota de Despesas da 

Atividade Parlamentar 	CODAP", dando outras 

providencias. 

A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais, aprovou e seu Presidente PROMULGA a presente 

Resolução:  

Art.  1.2 A "Cota de Despesas das Atividades Parlamentares — CODAP" 

instituida pela Lei Ordinária n.2  2.871/2013, de 09 de Outubro de 2013, com a destinação 

especifica e exclusiva de viabilizar o bom exercício da atividade parlamentar, fixada no 

valor mensal, para o presente exercício, de ate R$ 8.000100 (oito mil reais),  sera  

concedida a cada Vereador, pelo sistema de quotas de disponibilização e fornecimento de 

materiais de consumo, bens e serviços de terceiros elencacios no artigo 2.2 da referida Lei 

Municipal. 

Parágrafo único. A concessão do beneficio previsto no caput  sera  feito de 

forma centralizada, objetivando a economia de escala,  ern  conformidade com contratos 

assinados pelo Presidente da Câmara com fornecedores e prestadores selecionados na 

estrita conformidade  corn  as Leis 8.666/93, 10.520/2002 e Decreto n2  7.392/2013 e 

demais legislação pertinente, observada a tramitação processual própria e adequada.  

Art.  2.2 A efetivação dos beneficios referidos no artigo 1,2  sera  feita 

diretamente pelo Presidente da Câmara Municipal de Araguaína ou por servidor por ele 

formalmente designado, a cada Vereador e Gabinete, com estrita observância dos limites 

individuais e especificações abaixo estatuídos: 

I — combustivel e lubrificante, ate o limite mensal de 22,5% (vinte e dois 

virgula cinco por cento) do valor global da verba; 

serviços de telefonia, mediante sistema de controle de limites mensal 
de credito correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da verba; 

locação de veiculo, com ou sem motorista, ate o limite mensal de 40% 
(quarenta por cento) do valor global da verba;  

Iv  — serviços de publicidade institucional, ate o limite mensal de 35 o (trima 

e cinco por cento) do valor global da verba; 
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V — hospedagem e alimentação, exceto no município de Araguaina, ate o 

limite mensal de 10% (dez por cento); 

§ 1.9  Os valores-limites estabelecidos nos incisos deste artigo são 

inacumulaveis a qualquer titulo, podendo, entretanto e eventualmente, serem 

substituidos pelos de outros serviços elencadas no artigo anterior, em razão de 

necessidades específicas devidamente justificadas, desde que não ultrapassem o valor 

mensal fixado no artigo 1.9  desta Resolução e não configurem acumulação, devendo 

ainda ser informado junto à Diretoria Administrativa da Câmara até o dia 20 de cada mês, 

quais os serviços serão utilizados no Ines subsequente. 

§ 2.9  A locação de automóvel, para qualquer período, no exercício 

financeiro, com ou sem motorista, deverá ser precedida de procedimento licitatório 
regular e contratada  corn  pessoa jurídica especializada no ramo, cujas copias deverão 

instruir os respectivos processos de despesa. 

§ 3.9  Na hipótese de o titular do beneficio optar pelo uso do próprio 

veiculo, ou de mais veiculos disponibilizados para uso no respectivo Gabinete„ devera 

formalizar o cadastro do(s) veiculo(s) junto à Chefia de Patrimônio da  Camara  Municipal, 

sob pena de não poder usufruir do beneficio. 

§ 4.9  Cabe ao Presidente da  Camara  Municipal, ou a quem por ele 

delegado, a indicação dos veículos, após o devido cadastramento, que serão abastecidos 

no Fornecedor adjudicado  ern  processo licitatório próprio. 

§ 5.9  Referido beneficio não  sera  concedido sem a prévia comprovação 

dominial do(s) veiculo(s) pelo Titular interessado, bem como a respectiva regularidade 

fiscal, podendo ser estendido a servidores do Gabinete. 

§ 6.9 Não serão admitidos gastos com propaganda eleitoral de qualquer 

espécie e a verba destinada a divulgação da atividade parlamentar não podera 

caracterizar promoção pessoal do Vereador, devendo sempre ter caráter institucional, 

educativo e informativo. 

§ 7.2  Os serviços de publicidade institucional serão prestados aos 

Vereadores mediante agência especialmente licitada, na forma contratada. 

§ 8.9  Os serviços estabelecidos no inciso V desta Resolução poderão ser 

concedidos a servidores lotados no Gabinete do Vereador, mediante solicitação e 
autorização prévia do valor correspondente ao Presidente da  Camara  e p9sWior 
comprovação da fiel utilização do recurso para atendimento exclusivo de ativicitades 'de 
interesses do Gabinete do Vereador solicitante pelo controle interno da casa, v lor ess 

que  sera  deduzido do limite previsto no artigo 1.9  desta Resolução. 
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Art.  3.9 Fica a Mesa Diretora autorizada a, por ato próprio, reajustar a 

verba em referência nos exercícios seguintes, observados os limites e limitações legais 

pertinentes.  

Art.  4.9  Fica vedada a contrataçk de empresas de parentes dos vereadores 

ate o 3.2  grau, em qualquer hipótese, nos termos da Sumula Vinculante n 2  13 do STF.  

Art.  5.2 Compete à Diretoria Administrativa, o fornecimento e controle dos 

materiais e serviços elencados nos incisos do artigo 2.2  desta Resolução e ao Controle 

Interno verificar previamente a legalidade das despesas referentes à CODAP, podendo, 

neste mister, inclusive, questionar-lhes a legalidade e legitimidade, devendo, 
obrigatoriamente, em cada caso examinado, emitir parecer conclusivo  

Art.  6.2  0 fornecimento de combustivel  sera  realizado mediante solicitação 

do beneficiário, do valor total ou parcial, até o limite definido no inciso I do artigo 2,2  

desta Resolução e  sera  operacionalizado por meio de empresa administradora de cartão, 

legalmente licitada e habilitada.  

Art  7,9 0 direito à utilização da CODAP restringe-se ao período de efetivo 

exercício do mandato, incluindo o dia da assunção ou reassunção e do afastamento.  

Art.  8. 9  A CODAP não poderá, em hipótese alguma, ser antecipada ou 

transferida de um beneficiário para outro, convertida em pecúnia ou associada, ainda que 

parcialmente, a outros benefícios.  

Art.  9, Toda e qualquer despesa decorrente da aplicação desta Resolução  

sera  processada pela Diretoria Administrativa da  Camara,  conforme modelos contidos nos 
Anexos, a quem cabe, também a adoção de todas as providencias necessárias ao regular 

processamento da documentação comprobatória da despesa.  

Art.  10. 0 Financeiro da  Camara  Municipal controlará a execução da verba, 

inclusive quanto à observância dos limites de gastos, as normas sobre licitações e 

contratos e as normas que regem a realização da despesa pública enumeradas nos artigos 

58 a 70 da Lei 4.320/64,  

Art.  11. As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão 

conta da dotação orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município vigente e a 

unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL como se segue: 0001.0101.01.031.0141.1001 

- MANUTENÇÃO DA CÂMARA, ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3,90.14 DIÁRIAS — PESSOAL 

CIVIL; 3.390.30 MATERIAL DE CONSUMO E 3.3.90.39 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
— PESSOA JURÍDICA. 
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Art,  13. Revogam-se as disposições contrárias e, especialmente, a 

Resolução n,`-' 317, de 11 de Novembro de 20-13, 
f 

• 

tI 
Gabinete da Presidêiqat da  Carrara  Municipal de Araguaina, 

Estado do Tocantins, aos 13 (treze d do m'e4 de Maio do ano de 2014  

MARCUS MARC 
P 

DE BARROS ARAÚJO 
IDENTE 
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RESOLUÇÃO N° 326 
	

DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015. 

EMENTA: ALTERA OS ARTIGOS 1° E 20  DA 
RESOLUÇÃO N° 321 e da outras providências. 

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS, aprovou, nos termos do disposto no 
inciso X, do  art.  37, da Constituição Federal, e  art.  18, parágrafo único, da Lei 
Orgânica Municipal, e eu, PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, PROMULGO  a 
seguinte Resolução:  

Art.  10. 0  Art.  1° da resolução n° 321 passa a apresentar a seguinte 

redação: 

Art.1° A 'Cota de Despesas das Atividades Parlamentares — CODAP" 
institufda pela Lei Ordinária n.° 2.871/2013, de 09 de Outubro de 2013, 
com a destinaçâo especifica e exclusiva de viabilizar o bom exercicio da 
atividade parlamentar, fixada no valor mensal, para o presente exercicio, 
de ate R$ 9.000,00 (nova mil reais),  sera  concedida a cada Vereador, 
pelo sistema de quotas de disponibilização e fornecimento de materiais 
de consumo, bens e serviços de terceiros elencados no artigo 2.° da 
referida Lei Municipal. 

[ 	1 

Art.  2°. Os incisos do artigo 2° da resolução n° 321 passam a vigorar  cam  a 
seguinte redação: 

I — combustível e lubrificante, ate o limite mensal de 40% 
(quarenta por cento) do valor global da verba;  

If  — serviços de publicidade institucional, ate o limite mensal 
de 40% (quarenta por cento) do valor global da verba;  

III  — locação de veiculo, com ou sem motorista, ate o limite 
mensal de 40% (quarenta por cento) do valor global da verba; 
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Art.  3°. Esta Resolução entra  ern  vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario. 

Gabinete da Presidência da Qamara Municipal de Araguaina, Estado do 
Tocantins. aos 10 dias do mês de Fe-keretto de 2O15 

\I\  

MARCUS  MARC 1  DE f3ARROS ARAÚJO 
PR IIDEN,TE 
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RESOLUÇÃO N° 368/2022 
	

DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Altera a redação da Resolução n° 

321/2014 e dá outras providências. 
• • 

, 
O PLENÁRIO da CÂMARA 'MUNICIPAL DE ARAGUAINA, Estado do 

Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a 

Câmara Municipal de Araguaina, APROVA e eu, PRESIDENTE DA MESA 

DIRETORA, PROMULGO a seguinte Resolução:  

Art.  1° o caput do  art.  1° da Resolução n° 321/2014 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art.1° A "Cota de Despesas das Atividades Parlamentares — CODAP" 
instituída pela Lei Ordinária n.° 2.871/2013, de 09 de Outubro de 

2013, com a destinagão especifica e exclusiva de viabilizar o bom 
exercício da atividade parlamentar, fixada no valor mensal, para o 
presente exercício, de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), será 
concedida a cada Vereador, pelo sistema de quotas de 
disponibilizaçáo e fornecimento de materiais de consumo, bens e 
serviços de terceiros elencados no artigo 2° da referida Lei Municipal. 

[-A 

Art.  2° Os incisos do artigo 2° da Resolução n° 321/2014 passam a vigorar 

com a seguinte redação, revogando o Incisos II: 

I — combustível e lubrificante, até o limite mensal de 40% (quarenta por 
cento) do valor global da verba; 

II — revogado;  

III  — locação de veiculo, com ou sem motorista, até o limite mensal de 
24,44% (vinte e quatro inteiros e quarenta e quatro décimos por cento) 
do valor global da verba; 

IV — serviços de publicidade institucional, até o limite mensal de 
35,56% (trinta e cinco inteiros e cinquenta e seis décimos por cento) 

do valor global da verba; 

V — hospedagem e alimentação, exceto no município de Araguaina, 
até o limite mensal de 10% (dez por cento). 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
cNpiirino 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03  

Art.  3°  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA, 
ESTADO DO TOCANTINS, aos 07 dias do mês de fevereiro de 2022. 
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