
Mr4132221111  A Liga  oat  Nações coloca a frente a frelte duas 

14 	oas masselecOes do futobol: Aleiranha e ItZlia Sc' 
enfrentam as 15145, em 'Aancherigladbal.  (ALE). 

A :Iltima aga para a Copa doMuico no Catar  sera  

14 	ce'm da no duelo Costa Rica x Nova Zelandia, as 15 

.IUNHO 	bores,  em Rayya n (Ca  tar),  pela repescagem.  

TERÇA-FEIRA 

JORGINHO SE 
CIA BEM COM 
PALMEIRAS 

PODER 3UDICIÁRIO 

AVISOS DE LICITAÇÁQ 

PREGÃO ELETRÔNICO N°  045/2022, Processo n' 22.0.000001377-7, UASG 
925814, Too'  Manor  Preço por Item/Grupo, Exclusive para ME/EPP. Objeto: 
Contratação de empresa especializada visando aquisição de material de 
consumo, como utensillos de copa e cozinha, pratos, taças, talheres,  Jana,  
forma, potes organizador de pia. Disponibilidade do  Edits!:  dia 14 de junho de 2022 
(https://www.00v.br/comoraeC4-br/). Data de abertura da sessão: dia 29 de junh o 
de 2022, às 13h30min (horário de  Brasilia).  Pregoeira:  Leticia  do Socorro 
Barbosa Azevedo 

II - PREGÃO ELETRÔNICO N°  046/2022, Processo n°  22.0.000007322-2- UASG 
925814, Tipo: Menor Preço por Item/Grupo. Com  Ampla Concorrência. Oblate 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de  
torn  ecimento, retirada, instalação a manutenção de vidros do poder judiciário 
do estado do Tocantins. Disponibilidade do Edital: dia 14 de junho de 2022 
(hups://mintialayldornprastot-bto.  Data de abertura da  seesaw  dia 04 de julho 
de 2022, tis 13h3DmIn (horário de  Brasilia).  Pregoeira:  Leticia  do Socorro 
Barbosa Azevedo 

Nota: Outras Informações na  CPL, Fono (63) 3218.4500, e-mail: Golan° luebi cu  
pela  Internet no site httosi/www.ouvlar/comp o 

Palmas/TO. 13 de junho de 2022. 

Moacir Campos de Araujo 
Presidente da CPUTJTO 
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PALMAS, terça-feira, 14 de jonho de 2022 

BRASILEIRA DO UFC FICA DESFIGURADA E SOFREARACIRURGIA 
Taila Santosfez uma luta dura contra  Valentina  Shevchenko, sábado, no UFC 275, pelo 
cinturaoda categoria peso-mosca (ate 57 kg), em Cingapura. Ela perdeu por decisão 
dividida dosjuizes. Osaldo da luta brutal foi duro para Taila. A catarinense sofreu um 
afundamento noosso orbital direito eprecisará passar por cirurgia ao voltar ao Brasil. 

AG ENDAO  

GOIANO  SUB-20 - Vila Nova e Atleti-
co vão decidir o Campeonato Goiano  
Sub-20 da l Divisão. Os jogos serão 
dias 18, noOnesionvarenga, e 29deju-
nho, no Antonio Accioly. Os vilanoven-
ses eliminaram o Goik (2 a 0 no tempo 
r  olio,  e 5a =, 	penal%)t,o,a0z3du e 

osatleticanossuperaram o Trindade a 
I). Pela categoria  sub-17, ocorreram  on-
tema tardeosdoisjogosdeidadasemifi-
nal e os resultados foram Vila Nova 0 x 0 
Atletico e Aragoiénia 0 x 0 Apareciden-
se. As partidas de valta serão nos dias 19 
e 70 dejunho, respectvaffiente. 

Anote 

e o 

	

VASCO - 
 Mauncio Souza 	

novo 

té.crilco do Vasco no lugx• cieté Rica
,' do , 

qk.le pediu demisso In'Kio do mts 
ao 

izu 
aceltaf giopos',a do 

Shim
dou o 

S-Pulse, do 

	

Japbo. MauricinVic coman 
	sub-20 

(10E-lamengopor vánosanoseemnitas 

uezesotngIuaequip
eonnrualdoFla,  

AO CONTRARIO DO 
TIME QUE COMANDA, 
TÉCNICO DO ATLÉTICO 

VEM DE VITORIAS 
NO ALLIANZ PARQUE 

O retrospecto do Atlético diante 
adversário desta 

ta-feira, em São Paulo, não  
La's  melhores. Nos últimos anos, o 
clube goiano foi derrotado sete ve-
zes e empatou uma, em oito con-
frontos realizados. Porém, ao con-
trario da sota equipe, o lecnicoJorgi-
nho conquistou resultados positi- 
vossohreotimepaulistanasteinpo'.
radas recentesdoBrasileirão. 

0 treinador temsedadobemem 
jogos no Allianz Parque, onde alvi-
verdeserubro-negrosseenfrentam 
nesta quinta-feira (16), às 18 horas, 
pela lrrodada docampeonato. 

No Brasileiriode 2020 e de 2021, 
os clubes dirigidos por Jorginho 
conquiztaram a vitOria sobreo time 

palmeirense emSAo Paulo e  sera  is-
soque o treinador atleticano busca-
ra nopróxirnojogo. 

Natemporada passada,  ape's  ter 
deixadooAtlético-GO,Jorginhoco- 

mandouoCuiaba-MTe foi vitorio-
so sobre o alviverde, por 2 a O. No 
ano anterior, mesmo numa campa-
nha fraca do Coritiba que resultou 
no rebaixamento doCoxa,o triunfo 
foi de 3 a 1 diante do Palmeiras. 

Otreinadornao ciefmiusefarial-
guma modificação na equipe que 
venceuoFluminensepor2a0,sába-
do (11), no Maracan.i. Jorginho tro-
cou no intervalo o volante Gabriel 
Baralhas, que tinha cartão amarelo,  
pet°  meia atacanteShaylon. 

Outros dois jogadores que ga-
nharam espaço nas últimas parti-
das foram osatacantesLuiz Fernan-
do (fez a assistência para o gol de 
Gabriel Baralhas) e  Wellington  Ra-
to (autor de dois gols nas últimas 
partidasapós 13jogos sembalançar 
as redes). Eles devem permanecer 
na formação titular.  Diego Chums  
tambémteveatuação titica destaca-
da sobreo  Flu  edevesermantido.  

JEFFERSON  X DUDU  
O lateral esquerdo  Jefferson  fez 

oprimeirogolpelo Atléticona  tit&  
ria sobreo Fluminense, por 2a 0, sá-
bado. Ele disputa a posição comAr-
thur Henrique, noas cresceu de pro-
duçãonosolltimosjogos. 

"Sempre. 	jOS,, , 0.)ntra um ¡op- 
aurexperientee rapitiocomon Du-
hr, fento mgmte-lo  mais  *gm& 

coslas,porquese vier comabola 
paracima,ficadftil  marcá-lo."  

Jefferson, laferaltioilliefico 

'.:-.4-464tuategasisasses• 
Jefferson  se prepara para urna 

partida difícil diante do Palmeiras, 
líder do Brasileirão.Goiano de Jara-
guii,ele terá frenteoutrogoiano: o 
atacanteDodu,doPalmeiras. 

"Sempre no jogo, contra um jo-
gador experiente e rápido como o 
Dudu, tento mantê-lo mais (jogan-
do) de costas, porque se vier  corn  a 
bola para cima, fica difícil marcá-
lo",explicou  Jefferson.  

VI STORIA NO SERRA  
Sexta-feira (17), uma equipe da 

Conmebolfani a vistorianoEstadio 
Serra Dourada a pedido da direção 
do Afiético, que disputard no locala 
vaga as quartas de final da Copa 
Sul-Americana diante do Olímpia 
(Paraguai) dia 7 de julho- a primal-
ra partida  sera  dia 30 dejunho. 

0Dragioniopodejogar no  An-
ionic)  Accioly por causa da capaci-
dade - menos de 20 mil pessoas, o 
que é vetado pelo regulamento da 
Copa Sul-Americana. 0 Serra Dou-
rada não tem a iluminação condi-
zente com as exigências feitas pela 
Conmebol (1.200  lux),  mas o Atléti-
co pretende jogar assim mesmo no 
local e tem consciência de que terá 
de pagar multa porcau.sa disso. 

AUSTRALIA  BATE PERU E VAIA COPA 

A Austral ia wrantiu ontem sua vaga na Copa do  Mundt;  graças a um 
he,õi de es:ilo inconfundível: A.n  brew Red  mayne. O goleiro de 33 anos, 

do Syndey FC, entrou no fim Da promogaçãocom uma só missão: a 
disputa de Onallls, após empate de 0 a 0 entre  Australia  e Peru, no 

Ahmad  bin  Ali, um  Jos  estádios do  Mt,  ndal. 

AVISO DE LICITAÇA0 
PROCESSOADMINISTRATIVO N° 126/2022 

TOMADA DE PREÇO N°001/2022 
A  Camara  Municmal do Araguaia -TO.  [Mayes  4,, sua Comissão POM13110,118 de Liotação. tens pOolico 
aos interessados do ramo  quo  maloara Lotação. na  Modalidade de Tomada de Preço, do Imo Molar  Tee.  
nos n°  001/2022,  Sasebo  Pública do icitação paro o dia 19 de julho de 2022, Toro-Fein, di  00h3Ornin, 
no Departamento de Compras, Lcitagbes. locaecado  nor Rao  da Câmara Municipal de Araguaina. ria 
Rua dos Mangueiras. n° 10. Paleco  Darcy  liana°, Centro.  COPY?  804.110 Araguaia - TO objetivando 
a contratação da 01 (uma) Agenda de Pubscidade • Propaganda para a prestação da serviços da 
publicidade e divulgaybo dos programas, ações padarnentares dos Vareadores e campanhas institu-
clonals da  Camara  Municipal Os Aragualna -TO,  conform*  previsao de gastas contido ma Resolução  
it"  368/2022 • qual "Disciplina, concesstio da "Cola de De:mesas da Atividade Parlamentar - CO-
DAP".  0  Heal  de Liotação asnos raspectivos Aneva estarão à dispomoão dos ,nteressados no endereço 
mencionado a oma. no Merino oficial de runounamenlo deste Pudor Legislativo (07100rtiin as 131130mit 

Infonnacões. esclareomentos pelo relerone (63) 3416-0400 pier:  email  oficial da Conliss.io PerNaocnt 
de LiNtaçães deste Poder Legislativo de Araguakia iicitacamgaraguaine  lo loll  br 

Araguaina .10, 140e  Arnim  de 2022. 
Eduardo Darnamo Vitorino Coelho 

Premdente da Comnsão do LcCação 
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Gabinete da Presidência da  Camara  Municipal de 
Araguaina, Estado do Tocantins, aos 10 (dez) dias do mês 
de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da  Camara  Municipal de Araguaina/TO. 

Portaria n° 148/2022 

Araguaina/TO, 10 de junho de 2022. 

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR 
PÚBLICO EM CARGO EM COMISSÃO E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

0 Presidente da  Camara  Municipal de Araguaina, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais e, 

CONSIDERANDO o artigo 32, Inciso  III,  alínea "a" do 
Regimento Interno da  Camara  Municipal de Araguaina, 
artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988, bem 
como, a Resolução n°332/2016, de 11 de abril de 2016 e da 
Resolução n° 351/2018, 12 de dezembro de 2018, publicada 
no Diário Oficial do Município de Araguaina, edição n° 1711, 
em 14 de dezembro de 2018 e Resolução n°. 361, de 05 de 
janeiro de 2021; 

RESOLVE: 

Art.  1° NOMEAR o Senhor WARTON RIBEIRO DIAS 
LIMA, inscrito no CPF n° 887.639.601-25 para exercer o 
cargo de provimento em comissão de Assessor 
Administrativo do Vereador, com lotação junto ao Gabinete 
do Vereador Divino  Junior  do Nascimento deste Poder 
Legislativo de Araguaina.  

Art.  2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 02 de junho de 
2022, revogando-se as disposições em contrario. 

Gabinete da Presidência da  Camara  Municipal de 
Araguaina, Estado do Tocantins, aos 10 (dez) dias do mês 
de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da  Camara  Municipal de Araguaina/TO. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NI' 126/2022 

TOMADA DE PREÇO N° 001/2022 

A  Camara  Municipal de Araguaina - TO, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 
interessados do ramo que realizará Licitação, na Modalidade 
de Tornada de Prego, do tipo Melhor Técnica n° 001/2022, 
Sessão Pública de licitação para o dia 19 de julho de 2022, 
Terça-feira, as 09h3Omin, no Departamento de Compras e 
Licitações, localizado no 2° Piso da  Camara  Municipal de 
Araguaina, na Rua das Mangueiras, n° 10, Palácio  Darcy  
Marinho, Centro. CEP 77.804-110, Araguaina - TO, 
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". 0 Edital de Licitação e seus 
respectivos Anexos estarão à disposição dos interessados 
no endereço mencionado a cima, no horário oficial de 
funcionamento deste Poder Legislativo (07h3Omin as 
13h3Omin). Informações, esclarecimentos pelo telefone (63) 
3416-0408 e pelo  email  oficial da Comissão Permanente de 
Licitações deste Poder Legislativo de Aragua  Ina:  
licitacao@araguaina.to.leg.br  

Araguaina - TO, 14 de junho de 2022. 

Eduardo Darnazio Vitorino Coelho 

Presidente da Comissão de Licitação 

Rua alas Mangueiras, 10- Centro- Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
Fone: (63) 3416-0401 I vvvvvv.araguaina.to.leg.br  I portalCgaraguaina.to.leg.br  
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