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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pelo presente Termo, o Presidente da Câmara Municipal de Araguaina, torna público 

para conhecimento dos interessados, o resultado final do julgamento das propostas do 

Processo Administrativo de Licitação n° 126/2022, Modalidade Tomada de Pregos n° 

001/2022, do Tipo iblelhor Té6hicb, 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 Câmara 

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" e suas posteriores alterações, estando em conformidade com o edital e seus 

anexos. Foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente, em especial a 

disposição da Lei Federal n°. 12.232/2010, aplicando-se subsidiariamente no que couber a 

Lei Federal n° 4.680/1965 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e demais legislações 

pertinentes. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o Processo 

Licitatdrio - Processo Administrativo de Licitação n° 126/2022, Modalidade Tomada de 

Preços n° 001/2022, do Tipo Melhor Técnica, ao proponente  HP  LIRA AGÊNCIA 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 pregos 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 ij execução do contrato: 5% (cinco por cento); Foi 

concedido DESCONTO nos Honorarios, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes 

sobre os pregos 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): Foi concedido DESCONTO nos Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, 

incidentes sobre os pregos de serviços especializados prestados por fornecedores, 
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referentes 5 produção e à execução técnica de pegas 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). 

Determino ao Setor Competente para dar andamento ao processo licitatório e 

formalização do Contrato Administrativo, bem como, a Nota de Empenho em favor da 

referida empresa vencedora. 

Araguaina - TO, 24 de outubro de 2022. 

G 	da 	Soares 
/ 

Presidente da amara Nlu icipal de Araguaina/TO. 
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