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Contra o Tigres, Palmeiras busca 
confi rmar sua vaga na decisão
DA REPORTAGEM

O Tigres, do México, será 
o adversário do Palmeiras, 
neste domingo (7), na estreia 
no Mundial de Clubes da Fifa. 
Os mexicanos asseguraram 
a vaga na semifi nal contra o 
Verdão ao venceram de vira-
da na quinta (4) o Ulsan, da 
Coreia do Sul, por 2 a 1, no Es-
tádio Ahmad Bin Ali, na cida-
de de Al Rayyan (Catar).

A equipe sul-coreana 
saiu na frente com um gol 
de cabeça aos 21 minutos de 
Kee Hee Kim. Ainda no pri-
meiro tempo, aos 37, o fran-
cês André-Pierre Gignac em-
patou para o Tigres, cujo time 
é comandado pelo técnico 
carioca Tuca Ferretti. Já nos 
acréscimos, Gignac voltou a 
marcar e garantiu a classifi -
cação dos mexicanos.

A semifi nal entre Pal-
meiras e Tigres será neste 
domingo (7), às 14h, no Está-
dio Cidade da Educação, em 
Doha (Catar). Quem vencer o 
confronto, garante o passa-
porte para a grande fi nal do 
Mundial.

A outra semifi nal será 
disputada na segunda-feira 
(8), às 14h. O poderoso Bayern 
de Munique encara os egíp-
cios do Al-Ahly, no Estádio 
Ahmad Bin Ali, que elimina-
ram também na quinta o an-

fi trião Al Duhail por 1 a 0.

100% EM JOGOS
ELIMINATÓRIOS
Em busca de uma vaga 

na decisão do Mundial de 
Clubes disputado no Catar, 
o Palmeiras tem um trunfo 
importante. Desde o início da 
temporada de 2020, levando 
em conta Campeonato Pau-
lista, Copa do Brasil e Liber-
tadores, o time alviverde de-
fende retrospecto de 100% de 
aproveitamento em duelos 
eliminatórios.

Na edição de 2020 do 
torneio estadual, ainda sob 
o comando de Vanderlei Lu-
xemburgo, o Palmeiras pas-
sou por Santo André (quar-
tas), Ponte Preta (semifi nal) e 
Corinthians (fi nal) para enfi m 
conquistar o título, encerran-
do jejum iniciado em 2008.

Na Copa do Brasil, já na 
gestão do português Abel 
Ferreira, o Palmeiras elimi-
nou Red Bull Bragantino 
(oitavas), Ceará (quartas) e 
América-MG (semifi nal). Na 
decisão do torneio nacional, 
o time alviverde enfrenta o 
Grêmio nos dias 28 de feve-
reiro e 7 de março.

Para completar, pela 
Libertadores, o Palmeiras 
despachou Delfi n (oitavas), 
Libertad (quartas), River Pla-
te (semifi nal) e Santos (fi nal). 

MUNDIAL DE CLUBES. Adversário provável será o Bayern, que encara o Al-Ahly, do Egito, na segunda-feira

DA REPORTAGEM

O Santos não quer espe-
rar o fi m da atual temporada 
para negociar o futuro do téc-
nico Cuca. Com contrato até o 
término do Campeonato Bra-
sileiro, o treinador ainda não 
sabe se permanecerá na Vila 
Belmiro.

O presidente Andres 
Rueda tem interesse em re-
novar com Cuca, mas o San-
tos ainda aguarda um posi-
cionamento do treinador. O 
clube entende que não tem 
tempo e precisa iniciar o pla-
nejamento da próxima tem-
porada o quanto antes, por 
isso quer uma defi nição logo.

Santos e Cuca devem se 
reunir nos próximos dias para 
discutirem um acordo - que 
pode ser para permanência 

ou saída ao fi m da atual tem-
porada. O Peixe ainda briga 
por uma vaga na Libertado-
res de 2021. O trabalho de 
Cuca é bem avaliado inter-
namente. A diretoria acredita 
que o técnico tirou o máximo 
do elenco na campanha de fi -
nalista da Libertadores e que 
ainda há chances de classi-
fi cação para a competição 
neste ano. Depois do empate 
por 3 a 3 com o Grêmio, na 
última quarta-feira, Cuca não 
garantiu sua permanência 
no Santos. “Eu tenho contra-
to até o dia 24 (na verdade, a 
última rodada é dia 25). Vou 
suar sangue cada minuto até 
o dia 24. Depois a gente vê o 
que faz”, disse Cuca. O Santos 
volta a campo pelo Brasileirão 
neste sábado, às 20h, contra o 
Atlético-GO, em Goiânia. Cuca tem contrato até o fi m do Brasileirão 

PRÓXIMA TEMPORADA

Santos tem pressa para
resolver futuro de Cuca
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DA REPORTAGEM

O técnico Maurício Bar-
bieri evita em seu discurso fa-
lar sobre a briga do Red Bull 
Bragantino por uma vaga na 
Libertadores, mas sabe que 
alcançar uma classifi cação 
para o principal torneio do 
continente não está tão dis-
tante. Após a vitória sobre o 
Atlético-GO por 2 a 0, Barbieri 
disse que o principal foco da 
equipe é fazer bons jogos.

“A gente está com os 
pés no chão, nosso foco ainda 
é a Sul-Americana. Se for pos-
sível algo maior, aí vai ser um 
prêmio mais do que especial 
pra gente. É difícil pensar lá 
na frente, precisa acontecer 
coisas da qual eu não tenho 
controle. É um campeonato 
difícil, a gente vem de um 
ano muito desgastante, de 
uma situação muito atípica, 
então eu preciso colocar o 
foco e a energia minha e da 
equipe naquilo que a gente 
controla”, disse Barbieri.

Campeão da Libertado-
res, o Palmeiras está no G-6, 
o que neste momento abre 

classifi cação para o torneio 
até o G-7. Há de se considerar 
ainda que o Grêmio, pode ser 
campeão da Copa do Brasil, 
possibilitando um G-8 caso 
se mantenha na zona de clas-
sifi cação.

O Bragantino é atual-

RB BRAGANTINO

Barbieri vê vaga na Libertadores 
como “um prêmio especial”

Massa Bruta é o 9º, com 47 pontos, e está na briga por vaga na Libertadores
mente o nono colocado, com 
47 pontos, apenas um ponto 
atrás do Corinthians, que é o 
oitavo, e seis de distância do 
Grêmio, sétimo na tabela. 

Com quatro jogos para 
o fi m do campeonato, o Mas-
sa Bruta está na briga por 

uma vaga na Libertadores.
No Brasileirão, o próxi-

mo compromisso do Bragan-
tino é contra o Flamengo, no 
Nabi Abi Chedid. 

O duelo será disputado 
neste domingo (7), às 19h30, 
pela 35ª rodada.

Desde o início da temporada, 
portanto, o time alviverde 
superou nada menos que 10 
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Palmeiras encara o Tigres nas semifi nais

etapas eliminatórias. A exem-
plo do campeão da Copa Li-
bertadores, o classifi cado à 

decisão no Catar será deter-
minado em partida única. A 
disputa do 3º lugar e a gran-

de decisão do Mundial de 
Clubes estão marcadas para 
o dia 11 de fevereiro.

CLASSIFICADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 003/2021 – RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATEN-
DER AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS PROPOSTAS CONTRA A SECRETÁ-
RIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (GESTÃO DO SUS), CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA. ” Sagrou-se vencedora a empresa MMH MED COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o valor total de R$ 71.520,38 
(setenta e um mil quinhentos e vinte reais e trinta e oito centavos). Na fase de 
habilitação a concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve 
reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 05 de FEVEREIRO 
de 2021.

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA
Pregoeiro

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 

02/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que a Licitação agendada para o dia 04 de 
fevereiro de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SOFTWARE COM ACESSO VIA WEB PARA PESQUISA DE PREÇOS DE 
MERCADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS (PEÇAS, ACESSÓRIOS, 
ÓLEO LUBRIFICANTES, PNEUS, ETC.) A SEREM UTILIZADAS PARA 
BALIZAMENTO DE VALORES DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS 
LEVES, PESADOS, MÁQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DAS 
DIVERSAS MARCAS E MODELOS EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT” foi declarada DESERTA. Maiores informações podem ser 
solicitadas pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da 
Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones 
(66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min.  

Matupá – MT, 04 de fevereiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 06/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 23 de 
fevereiro de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SOFTWARE COM ACESSO VIA WEB PARA PESQUISA DE PREÇOS DE 
MERCADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS (PEÇAS, ACESSÓRIOS, 
ÓLEO LUBRIFICANTES, PNEUS, ETC.) A SEREM UTILIZADAS PARA 
BALIZAMENTO DE VALORES DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS 
LEVES, PESADOS, MÁQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DAS 
DIVERSAS MARCAS E MODELOS EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 016/2021, que está 
disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode 
ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da 
Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones 
(66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min.   

Matupá – MT, 05 de fevereiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 


