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DESPACHO  DA CPL  

DESPACHO  DA CPL N° 002/2022  

ASSUNTO: 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 Câmara Municipal de 
Araguaina - TO, conforme previsão de gastos contido na Resolução n° 368/2022 a qual 
"Disciplina a concessão da, "CAlta•izie Despesas da Atividade Parlamentar — CODAP". 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Após solicitação desta Presidência da Câmara Municipal de Araguaina sobre o Processo 
Administrativo de Licitação, Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo Melhor Técnica, 
sob o n° 001/2022, AUTORIZADA â realização, bem como, Parecer Jurídico e do Controle 

Interno favoráveis à Adjudicação e Homologação. Para tanto, foram adotadas todas as 
providências necessárias visando á realização de Procedimento Administrativo válido, em 
atendimento â legislação vigente aplicada a Licitações e Publicidade. 

Empresa Vencedora:  

HP  LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADE — EIRELI, nome fantasia: UAU 
PROPAGANDA, localizada na Rua 21 de abril, n° 438, centro, CEP. 77.804-050, inscrita no 
CNPJ n° 08.940.631/0001-00, representada pela Sr. Carlos Alberto Carneiro da Silva 
Parente, brasileiro, casado, portadora da Cédula de Identidade n° 1.704.397 - SSP-TO por 
ter apresentado a seguinte proposta de pregos: Foi concedido DESCONTO 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); Foi concedido DESCONTO nos Honorários, a serem cobrados do 

ANUNCIANTE, incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por 

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

técnica de peças e ou materiais: 5% (cinco por cento), em relação ao valor original da 
cessão desses direitos, na reutilização das pegas por período igual ao inicialmente ajustado, 
sendo o valor total estimado em R$ 1.392.600,00 (Um milhão trezentos e noventa e dois mil 

e seiscentos reais). 

Sem mais ressalvas, elevamos os presentes Autos a Vossa Excelência com a sugestão de 
Homologação deste Processo Administrativo n° 126/2022, Tomada de Pregos, do Tipo 
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Melhor Técnica, sob o n° 001/2022, sugerindo, ainda, para fins de economia processual, 

seja autorizada no mesmo Ato a emissão do Contrato Administrativo e da competente Nota 

de Empenho em favor da empresa vencedora. 

Araguaina/TO, 24 de outubro de 2022 

Eduarthitlamázio Vitorino Coelho 

Presidente da Comissão de Licitação 
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