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EMPATE ALVINEGRO

P

elo segundo jogo consecutivo o Figueirense saiu de campo
com um zero a zero de causar sono. Assim como foi diante
da Chapecoense no domingo passado, ontem, diante do
Criciúma, o Alvinegro mais vez saiu de campo com um ponto, mas
sem apresentar nenhum tipo de evolução e criatividade. É um
futebol “quadrado”, que falta aquela explosão para chegar na área
para as definições. Mas é bem verdade que se tivesse que ter um
vencedor no empate em zero a zero com o Tigre, esse time seria
o Figueirense que na segunda etapa até foi mais presente na área
do adversário, mas pecou na finalização. De qualquer forma, a
classificação para a próxima fase do estadual está assegurada.
Sem vencer há três rodadas, o treinador Márcio Coelho
que apesar de comemorar a classificação “como uma meta
alcançada”, também entendeu que o futebol não apresentado
não foi o esperado. Isso significa que o time tem que evoluir
ainda muito para sonhar com a conquista do título do catarinense.
Só que nessa semana esse é assunto proibido no Scarpelli, já
que na quarta-feira tem o Fluminense pela Copa do Brasil

Na insistência

No estádio da Ressacada, o Avaí venceu o Juventus na insistência
com um gol no final da partida após ter passado trabalho com o
time adversário. E que trabalho: o moleque travesso empatou e
teve chances de virar o placar! Só para se ter uma ideia, o goleiro
avaiano Lucas Frigeri foi o destaque na primeira etapa evitando
um drama maior. Na entrevista coletiva após o jogo, o treinador
Rodrigo Santana teve que responder sobre a diferença do time no
papel e na realidade. Este é o desafio nessa reta final do Estadual,
conciliar a expectativa do elenco com a prática no gramado.

Papel do torcedor

CORINTHIANS

No final da primeira etapa, o atacante Rildo que tinha marcado o
primeiro gol do Avaí usou o microfone para reclamar da torcida que
segundo ele “não está pegando junto”. Depois afirmou que os atletas são humanos. O treinador Rodrigo Santana após o jogo também
evocou o papel dos torcedores e agradeceu os aplausos na sua estreia na Ressacada. O que os profissionais do futebol precisam entender é que o torcedor que sai de casa e paga o ingresso tem todo
o direito de se manifestar nas arquibancadas: sem violência, é bom
deixar claro. E a melhor resposta é sempre lá dentro do gramado.

#Memória

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

SANTA CATARINA UM SÉCULO DE

O Flamengo segue soberano o futebol do Rio. No
sábado, após um primeiro tempo difícil, sobrou na
etapa final com uma formação sem todos os titulares e
derrotou o Botafogo por 3 a
0, em clássico disputado no
Maracanã e válido pela segunda rodada da Taça Rio.
O clássico, porém, teve
duas etapas bem diferentes. A
primeira foi travada e até com
algum domínio do Botafogo,
que chegou a ter um gol anulado e acertou a trave em outra jogada, ambas com Pedro
Raul. Mas o segundo tempo
foi um passeio do Flamengo. O
time marcou três vezes, com
Everton Ribeiro, Gabriel e Michael. E em um lance repetido, viu Gabriel perder pênaltis,
sendo que no primeiro o gol de
Diego no rebote não foi validado pelo VAR.
O triunfo levou o Flamengo aos seis pontos, em
primeiro lugar no Grupo A do
segundo turno do Campeonato Carioca.

HISTÓRIA/REPRODUÇÃO/ND

Equipe do Figueirense que conquistou o campeonato
Citadino de 1959. Neste ano o vice-campeonato
ficou o Paula Ramos Esporte Clube que acabou
campeão estadual nesse ano. . Em pé: Trilha, Djalma,
Fausto, Aniel, Walmor e Osni Costa. Agachados:
Wilson, Erasmo, Oládio, Perereca e Silvino.

Tiago Nunes
confia em
classificação
Depois de ser eliminado na
Pré-Libertadores, o Corinthians
está pressionado na Paulistão.
O empate com o Novorizontino
por 1 a 1 foi muito ruim para o
Corinthians, visando a classificação às quartas de final do
Campeonato Paulista. Mesmo
assim, o técnico Tiago Nunes
projeta a classificação e mantém o otimismo de que dias
melhores virão em breve.
“O Corinthians dá tudo para
o treinador trabalhar, tudo para
o jogador trabalhar, e a gente tá
no caminho, só temos que ter
uma sequência melhor de resultados. Nossa distância para os
líderes ainda é pequena e vamos
fazer por merecer a classificação”,
disse Nunes.

PUBLICAÇÃO LEGAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 32/PMSJB/2020 - TOMADA DE PREÇOS N.º 6/PMSJB/2020
O Município de São João Batista (SC), pessoa jurídica de direito público, inscrito sob o CNPJ n.º
82.925.652/0001-00, com Prefeitura na Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89, Centro, São João
Batista, SC, CEP: 88.240-000, de conformidade com a Lei 8.666/93, por determinação de Taynan
José da Cunha, Secretário Municipal de Infraestrutura, torna público que se acha aberto o Processo
Licitatório 32/PMSJB/2020 - Tomada de Preços nº 6/PMSJB/2020, que tem por objeto a contratação
de empresa especializada em serviços de engenharia para requalificação de vias urbanas: Rua
João Dias, Rua Leopoldina Brasil e Rua José Antônio Soares - (etapa 03): saldo remanescente de
pavimentação asfáltica (blinder e capa) e sinalização, totalizando 7.010 metros quadrados, no município
de São João Batista, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físicofinanceiro, ART e demais documentos complementares, parte integrante do edital, sendo a forma de
julgamento menor preço global; Entrega dos envelopes: até às 13h45min do dia 26/03/2020; Abertura
dos envelopes: 14h do dia 26/03/2020. Informações e cópia do edital: Departamento de Licitações, no
endereço supracitado, pelo tel: (48) 3265-0195, ramal: 206 ou através do site www.sjbatista.sc.gov.br.
São João Batista, 06 de março de 2020. Taynan José da Cunha - Secretário Municipal de Infraestrutura

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020
Processo nº 027/2020 – Proc. Adm. 897/2020. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
PARA USO DIÁRIO E EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATENDIDAS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOSÉ/SC. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
Até 24 de março de 2020 às 13h30min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14h00min do dia 24
de março de 2020. Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações:
Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810002.

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais
LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Acionistas desta Companhia, na sede social, na Rodovia
José Carlos Daux, SC 401 Km 5, n°. 4.600, Saco Grande II, Centro Administrativo
do Governo do Estado, Saco Grande II, Florianópolis-SC, CEP 88032-900, os
documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76, com alterações da Lei nº
10.303/01, no que couber, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019.
Florianópolis (SC), 04 de março de 2020.
Luciano da Silva Spindola
Diretor de Relações com o Mercado
AVISO AOS ACIONISTAS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Em conformidade com o art. 133, inciso V, da Lei 6.404/76, comunicamos aos
acionistas que será realizada a Assembleia Geral Ordinária no dia 26/04/2019,
às 15:00 horas, na sede da INVESC, Rodovia José Carlos Dauxi, SC 401 Km
5, n°. 4.600, Saco Grande II, Centro Administrativo do Governo do Estado,
Florianópolis-SC, CEP 88032-900, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
● Apreciação das Contas do Exercício de 2019, compostas pelo Balanço
Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis e Parecer do Auditor Independente.
Florianópolis (SC), 04 de março de 2020.
Luciano da Silva Spindola
Diretor de Relações com o Mercado

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0036/2020.
Torna-se pública a retificação nº 01, como segue: o edital e seus anexos
foram alterados devido a incorreções. O novo edital e seus anexos estão
disponíveis no site http://www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações serão
prestadas através do e-mail licita@pm.sc.gov.br, ou no seguinte endereço:
Avenida Rio Branco, nº 1064, CEP 88015-204, Bairro Centro, Florianópolis/
SC, no horário das 13:00 às 19:00, em dias úteis. Processo SGP-e:
PMSC 71095/2019. Protocolo CIG SGP-e: PMSC 76830/2019.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0505/2020. Objeto: Aquisição de órteses, próteses
e materiais especiais para as Unidades da SES. Abertura da sessão:
08/04/2020 ás 13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e
canais para todas as comunicações. (CIG) SES 27188/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0516/2020. Objeto: Aquisição de fórmulas infantis, dietas
e suplementos para a Gerência de Bens Regulares (GEBER) e Gerência
de Bens Judiciais (GEJUD). Abertura da sessão: 08/04/2020 ás 13h15min.
No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as
comunicações. (CIG) SES 25948/2020.

