
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   

Processo nº 302/2019 – Proc. Adm. 5251/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS 
PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ/SC. Data e período de 
recebimento dos envelopes de proposta e habilitação: dia 29/08/2019 às 13h30min. Sessão 
de abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 29/08/2019 às 14h00min. Retirada 
do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar 
das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0002.

COMUNICADO DE ERRATA E NOVA ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL 078/2019

 TELEVISÃO CULTURA S/A
CNPJ/MF 83.900.050/0001-52

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da Televisão Cultura S/A, para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de Agosto de 2019 às 10h00, na sede social da Companhia, localizada 
na Av. do Antão nº 1857, Morro da Cruz, Florianópolis, SC, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Deliberar sobre o pedido de renúncia do Sr. Adilson Higino da Silva e eleger um Diretor substituto, e; b) outros 
assuntos de interesse da Companhia.

Florianópolis, SC, 15 de Agosto de 2019.
Albertino Zamarco Junior

Diretor Presidente

PUBLICAÇÃO LEGAL

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
421/SMA/DSLC/2019 - Objeto: O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que o edital de Pregão Eletrônico nº 421/SMA/
DSLC/2019 sofreu retificação. O novo edital se encontra disponível no endereço eletrônico: 
http://dlc.pmf.sc.gov.br. A sessão ocorrerá no dia 28 de agosto de 2019, às 17h. O Pregoeiro.

sporte

Iguais em tudo
Avaí e Chapecoense se reencontram em crise, na zona de 
rebaixamento e com possível vendas de mando de campo

Chapecoense e Avaí vol-
tarão a se encontrar no 
domingo (18), às 19h, 

pela 15ª rodada do Brasileirão, 
na primeira vez após a final 
do Campeonato Catarinense. 
As equipes vivem momentos 
semelhantes dentro e fora de 
campo. Além de passar por uma 
seca de 17 jogos sem vitórias, o 
Avaí segue na última coloca-
ção, com apenas seis pontos 
conquistados em seis empates. 
A última vitória foi justamente 
em cima da Chapecoense, no 
dia 7 de abril, pelo Estadual.

O momento do Verdão do 
Oeste também não agrada a 
torcida. A equipe passa por um 
jejum de oito jogos sem vitórias 
na Série A, além do empate sem 
gols no amistoso com o Operá-
rio-PR. A Chape está na 18ª co-
locação, com dez pontos. 

Outro ponto em comum en-
tre os rivais catarinenses e, bem 
polêmico, é a possível venda de 
mando de campo. No Brasilei-
rão, virou rotina entre equipes 
com menor poderio financeiro 
vender os jogos para equilibrar 
os cofres. A Chapecoense avalia 
vender os mandos contra o Fla-
mengo, no dia 6 de outubro, e 

NA PRESSÃO
O jogo do Avaí diante da Chapecoense no domingo será quente, 
agitado. É bom que o treinador Alberto Valentim alerte o seu 
grupo de atletas, principalmente os mais jovens. O clima no 
Oeste do Estado não está nada calmo devido à campanha ruim 
da Chape e toda essa tensão será ampliada pela rivalidade 
das equipes e por causa das lembranças da final do Estadual, 
quando a decisão por pênaltis acabou no “tapetão”. Em Chapecó 
o confronto está sendo tratado como uma decisão, com direito 
à promoção de ingressos e convocação dos torcedores.

POSITIVO
O árbitro Héber Roberto Lopes, 
ex-Fifa, vai apitar o primeiro 
jogo da decisão do Campeonato 
Municipal de Master de Biguaçu no 
próximo domingo, entre Esperança 
e BAC no estádio Paulo Goudel 
Hauptili, no bairro da Serraria. 
De olho na bola e no apito. 

NEGATIVO
O ex-jogador Stoichkov 
não poupou Neymar de 
críticas. Sobre a volta 
do brasileiro ao time do 
Barcelona, disse: “De 
minha parte, não quero que 
volte”, e finalizou “seria 
uma bomba no vestiário”. 

#Memória

Há 20 anos a turma do Geab se reúne para jogar 
futebol e para aquela resenha. Em pé: Manolo, 

Régis Greice, Maycon Grolli, Toy Mobil, Andresso, 
Maykom Costa M9, Junei, Caio, Fernando, Gabriel 

Lugano, Juca Flowers, seu João (aos 66 anos), 
Jeff e Gatito. Agachados: Dany Boy e F10. 

FÁBIO 
MACHADO

twitter: @_fabiomachado
datafabio1@gmail.com

DESCONCENTRADO

Apesar de o treinador Vinicius Eutrópio ter assegurado 
que os problemas externos não influenciam no vestiário 
e no gramado, o pouco público que encarou uma noite 

fria no estádio Orlando Scarpelli viu exatamente o contrário, 
um Figueirense desconcentrado. Diante da Ponte Preta, um 
adversário direto na tabela de classificação, erros de passes, 
muitos passes laterais e quando o time foi para o ataque foi 
de forma desorganizada. Na primeira etapa, o Figueirense 
praticamente viu o time adversário dominar a partida, 
principalmente pelo lado esquerdo de ataque. E foi por ali que 
dois jogadores com passagem pelo Scarpelli, Trevisan no passe 
e Diego Renan no chute, abriram o placar. No segundo tempo o 
time paulista deu o campo para o Figueira, que não chegou ao 
gol de empate justamente pela falta de qualidade na criação e na 
definição das jogadas. Sem vencer há sete jogos, perigosamente 
o Alvinegro vai se situando na parte debaixo da tabela.

MAYCON COSTA/DIVULGAÇÃO/ND

Participe deste espaço pelo  
fabio.machado@noticiasdodia.com.br

NOTÍCIAS DO DIA
18 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2019

contra o Corinthians, no dia 25 
de setembro. A definição sobre 
o assunto vai acontecer em reu-
nião do Conselho Deliberativo 
do clube na segunda-feira (19).

O assunto também ronda a 
Ressacada. A venda do mando 

de campo contra o Flamen-
go, no dia 7 de setembro, é 
alvo de boatos. Ao colunista 
Fábio Machado, o presidente 
do Avaí, Francisco Battistotti, 
afirmou que não há chances da 
venda acontecer. 

MELHOR JOGADOR

Uefa anuncia 
os finalistas

A Uefa anunciou que o ar-
gentino Lionel Messi, o portu-
guês Cristiano Ronaldo e o ho-
landês Virgil van Dijk são os três 
finalistas ao prêmio de jogador 
do ano. O goleiro brasileiro 
Alisson terminou em quarto lu-
gar. Messi foi indicado após ser 
o artilheiro da Liga dos Cam-
peões, com 12 gols, e faturado o 
título do Espanhol, o seu déci-
mo pelo Barcelona, sendo que 
foi 36 vezes às redes. Cristiano 
Ronaldo faturou o título da Liga 
das Nações por Portugal e ven-
ceu o Italiano pela Juventus. E 
Van Dijk conquistou a Liga dos 
Campeões pelo Liverpool, eleito 
o melhor jogador da decisão. A 
entrega do prêmio será dia 29.

Avaí e Chapecoense decidiram, em 
abril, o Campeonato Catarinense

AVAÍ/DIVULGAÇÃO/ND


