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O zagueiro Mar-
quinhos tratou
de tranquilizar a
torcida brasilei-
ra. Após deixar

a vitória do Brasil sobre a Ar-
gentina pela semifinal da Copa
América no segundo tempo,
o defensor publicou no Insta-
gram que omotivo de sua subs-
tituição foi uma mal-estar cau-
sado por uma virose.
– Obrigado a todos que tor-

ceram e vibraram com a nossa
Seleção. Obrigado também pe-
las mensagens de preocupação
pela minha saída do jogo. Nada
grave, apenas uma virose, febre
e mal-estar. Logo estarei 100%
novamente – escreveu.
Sem nenhuma lesão, a ten-

dência é de que Marquinhos
esteja em campo na decisão da
Copa América, no próximo do-
mingo, às 17h, no Maracanã. O

adversário do Brasil na decisão
foi decidido no confronto entre
Chile e Peru, não encerrado até
o fechamento desta edição.

RECLAMAÇÃO DOS
ARGENTINOS

Após Messi fazer duras crí-
ticas ao árbitro de vídeo (VAR)
na derrota para o Brasil, a vez
da AFA (Associação de Futebol
da Argentina) chancelou a re-
clamação dos atletas.
Pelo Twitter, a entidade má-

xima do futebol argentino pos-
tou uma foto com o símbolo
do árbitro de vídeo e a frase
“vimos o mesmo que vocês”,
seguida de “obrigado a nossos
jogadores pela dedicação in-
condicional”. A principal re-
clamação é de um pênalti em
Aguero na origem do lance que
terminou com o segundo gol.

Jogador espanta dúvidas sobre uma possível
lesão, já que pediu para ser substituído na
vitória por 2 a 0 diante da Argentina na terça

Marquinhos
avisa que está
pra jogar a final
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Holanda vai encarar os EUA
na final da Copa do Mundo
Elas eram 9 dentre 24 sele-

ções na fase de grupos. Agora,
com a vitória da Holanda sobre
a Suécia por 1 a 0 ontem, duas
treinadoras mulheres vão deci-
dir a Copa doMundo de 2019.
Na final, as holandesas en-

frentam os Estados Unidos. O
jogo será no próximo domingo,
às 12h (a NSC TV transmite),
e terá o encontro entre as téc-

nicas Jill Ellis (EUA) e Sarina
Wiegman (HOL).
O gol da semifinal foi marca-

do por Jackie Groenen, aos 8
minutos do segundo tempo da
prorrogação, que veste a len-
dária camisa laranja com o nú-
mero 14 às costas, assim como
Johan Cruyff. A vaga na decisão
coroa a grande campanha das
holandesas noMundial.

QUINTA-FEIRA, 4/7/2019

Zagueiro é um
dos destaques

da defesa
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administra-
ção e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com
o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento
licitatório de Pregão Eletrônico nº 152/2019 e junto a Plataforma do Banco do Brasil nº
773598 destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de Plane-
tário Escolar Educativo para as unidades escolares do Município de Joinville, na Data/
Horário: 01/08/2019 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à
disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Joinville, 02 de julho de 2019.
Miguel Angelo Bertolini Rubia Mara Beilfuss

Secretário de Administração e Planejamento Diretora Executiva

ESTUDODE IMPACTO
DE VIZINHANÇA – EIV

A empresa COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, estabeleci- da na Rua Quinze
de Novembro, nº 3.950, Bairro Glória, município de Joinville/SC, torna público que
requereu junto a Prefeitura Municipal de Joinville – PMJ, através do protocolo nº
27545 de 14/06/2019, análise do ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV,
em cumprimento ao Decreto nº 20.668/13 referente à regularização das edificações
existentes no imóvel de sua propriedade, localizado na Avenida Plutão, s/nº, Bairro
Jardim Paraíso, no município de Joinville/SC. Responsabilidade Técnica: COMPA-
NHIA ÁGUAS DE JOINVILLE. Telefone: (47) 2105-1600

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administra-
ção e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com
o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento
licitatório de Pregão Eletrônico nº 163/2019 e junto a plataforma do Banco do Brasil nº
773625, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de ma-
teriais educativos e esportivos diversos para as unidades administradas pela Secretaria
de Educação de Joinville, na Data/Horário: 06/08/2019 às 08:30 horas, para abertura das
propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.
br e www.licitacoes-e.com.br.

Joinville, 02 de julho de 2019.
Miguel Angelo Bertolini Rubia Mara Beilfuss

Secretário de Administração e Planejamento Diretora Executiva

PREFEITURAMUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, leva ao conhecimento dos interessados que
em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, a Lei Complementar n.º 123/2006, o Decreto nº 3.555/2000, o Decreto
Municipal nº 381/2005, que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão, bem como, a Lei 8.666/93, e suas
modificações, que realizará o procedimento licitatório abaixo:
LICITAÇÃO Nº 117/2019 – PREGÃO PRESENCIAL – Tipo Menor Preço. OBJETO: Aquisição de Massa Asfál-
tica Quente – CBUQ, para o Departamento Municipal de Trânsito. DATA/HORÁRIO DE ENTREGA DOS EN-
VELOPES: até às 08h30 do dia 17/07/2019.DATA/HORÁRIO DE ABERTURADOS ENVELOPES: 17/07/2019,
às 09h. Edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal
de São Francisco do Sul, sito à Praça Dr. Getúlio Vargas, 01 – Centro, das 08h às 14h, ou no site www.saofrancis-
codosul.sc.gov.br.

São Francisco do Sul, 03 de julho de 2019.
Wilson Felício dos Reis

Secretário Municipal de Administração

ESTUDODE IMPACTO
DE VIZINHANÇA – EIV

A empresa COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, estabeleci- da na Rua Quinze
de Novembro, nº 3.950, Bairro Glória, município de Joinville/SC, torna público que
requereu junto a Prefeitura Municipal de Joinville – PMJ, através do protocolo nº
29825 de 02/07/2019, análise do ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV,
em cumprimento ao Decreto nº 20.668/13 referente à regularização das edificações
existentes no imóvel de sua propriedade, localizado SC 413 KM 220.67, s/nº, Bairro
Vila Nova, no município de Joinville/SC. Responsabilidade Técnica: COMPANHIA
ÁGUAS DE JOINVILLE. Telefone: (47) 2105-1600

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI/SC
AVISO DE ALTERAÇÃO - EDITAL DE CONCORRêNCIA PúbLICA Nº 75/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da revitalização de Ruas no Bairro Centro, com for-
necimento de todos os materiais necessários a execução da obra. Com base no § 4º - Art. 21 da Lei Federal nº
8.666/93, o Edital de Licitação será modificado em razão de alteração na planilha de orçamento. Com novo Prazo
para entrega dos envelopes: Até as 09:00 h do dia 09/08/2019. As demais especificações e cláusulas do edital e seus
anexos permanecem inalteradas. Informações: A íntegra da Primeira Retificação do Edital e demais informações,
poderão ser obtidas no endereço: Rua Coronel Almeida, nº 60 – Centro, ou no site www.araquari.atende.net, escla-
recimentos pelo fone (47) 3447-7777. Araquari/SC, 03/07/2019.

HERMES DEFAVERI - Secretário de Governo e Comunicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI/SC
FUNDEMA - AVISO DE ALTERAÇÃO - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação do Parque Central da Cidade, bairro
Centro. Com base no § 4º - Art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, o Edital de Licitação será modificado em razão de
alteração nos requisitos de habilitação referente à qualificação técnica. Com novo Prazo para entrega dos enve-
lopes: Até as 09:00 h do dia 24/07/2019. As demais especificações e cláusulas do edital e seus anexos permanecem
inalteradas. Informações: A íntegra da Primeira Retificação do Edital e demais informações, poderão ser obtidas
no endereço: Rua Coronel Almeida, nº 60 – Centro, ou no site www.araquari.atende.net, esclarecimentos pelo fone
(47) 3447-7777.

Araquari/SC, 03/07/2019.
ADRIANO FRANCISCO SILVANO - Presidente da FUNDEMA

EDITAL - O presidente da Associação Cultural União Comunitária, no uso de suas atribuições e,
em obediência ao Estatuto Social, convoca seus associados para a Assembléia Geral, a realizar-se no
dia 26.07.2019, às 08h em primeira convocação e em segunda convocação, às 08h30min com qualquer
número de sócios e terá duração de 01h30min. A Assembléia acontecerá em sua sede, sito à Rua De-
putado Jota Gonçalves, 714, no Bairro Iririú, Joinville, SC. Ordem do dia – Eleição da nova diretoria
da entidade para o biênio 2019/2021, e em obediência a Portaria do MTCIC 1.909 de 05.04.2018, e
o Art. 40, V, b. Os sócios interessados em formar chapa deverão entregar as nominatas até as 8:00h do
dia 18.07.2019, na sede da entidade, contendo os nomes dos diretores (Presidente e Vice, Secretário e
Vice, Tesoureiro e Vice e Diretor de Programação) e do Conselho Comunitário (7 entidades Jurídicas
representadas). Joinville, 03 de julho de 2019. José Gutstein - Presidente


