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O Cuiabá EC está fazen-
do uma campanha muito 
digna em sua primeira par-
ticipação na elite do futebol 
brasileiro. Com 35 pontos 
conquistados e ocupando 
hoje 9ª posição, a equipe de-
morou para conquistar sua 
primeira vitória e estava cota-
da entre os principais postu-
lantes ao rebaixamento, mas 
deu a volta por cima e tem 
sido um visitante indigesto.

Até agora, o Dourado 
fez 13 partidas longe da Arena 
Pantanal. Logo na 2ª rodada, 
a equipe foi ao Maracanã e 
saiu derrotada para o Flumi-
nense por 1 a 0, gol de Gabriel 
Teixeira, ainda no dia 6 de ju-
nho. De lá pra cá foram 12 jo-
gos, com 3 vitórias (3x2 sobre 
a Chapecoense, 2x0 no Pal-
meiras e 2x1 no Juventude) e 
9 empates (ficou no 0x0 com 
América-MG, Sport, Inter, 
Fortaleza, Atlético-GO e Fla-
mengo, no 1x1 contra o Red 
Bull Bragantino e empatou 
em 2x2 com São Paulo e Grê-
mio). São 12 gols marcados 
e 8 sofridos. Entretanto, se a 
equipe fica bastante à von-
tade quando joga longe de 
seus domínios, em casa o de-
sempenho não tem sido tão 
brilhante. Afinal, dos 35 pon-
tos conquistados, 18 foram 
fora (um a mais da metade), 
enquanto os demais 17 foram 
na Arena, onde somou 4 vitó-
rias, 5 empates e 5 derrotas.

E todas as vitórias foram 
conquistadas por apenas um 
gol de diferença: Atlético-GO 
(2x1) Athletico (1x0), Santos 
(2x1) e Sport (1x0). As igualda-
des vieram diante do Juven-
tude (2x2), Ceará (2x2), Bahia 
(1x1), Fluminense (2x2) e São 
Paulo (0x0). A equipe não 
mostrou bom futebol quan-
do perdeu para Grêmio (0x1), 
Flamengo (0x2), Atlético-MG 
(0x1), Corinthians (1x2) e Amé-
rica-MG (0x2). Observa-se 

que marcou apenas um gol.
Faltando ainda mais 11 

rodadas para o término do 
Brasileirão, o Cuiabá sonha 
com uma vaga na Copa Sul-
-Americana. A equipe dispu-
tou a competição em 2016 (a 
vaga veio graças ao título da 
Copa Verde no ano anterior), 
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Cuiabá não perde fora de casa há 12 jogos

COPA DO BRASIL. Clube disputa a 14ª semifinal em 25 participações na 
competição, que venceu 3 vezes
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sendo eliminada ainda na 
primeira fase pela Chapeco-
ense (vitória na Arena por 1x0, 
mas derrota por 3x1 na Arena 
Condá). A Chape... bem, o res-
tante da história todos sabe-
mos!

O Dourado terá ainda 
pela frente mais 5 rivais para 

encarar na Arena (RB Bragan-
tino, Chapecoense, Inter, Pal-
meiras e Fortaleza) e 6 fora de 
casa (Atlético-MG, Ceará, Co-
rinthians, Bahia, Athletico e 
Santos). Neste domingo (24), 
visita o Atlético-MG, líder do 
campeonato, às 15h, no Mi-
neirão.

DA REPORTAGEM

O ano ruim do San-
ta Cruz - que contou com 
queda à Série D - teve seu 
capítulo final também triste 
na terça (19), na Arena Per-
nambuco. O Tricolor esteve 
na frente do placar por três 
vezes, mas cedeu empate 
ao Floresta/CE em 3 a 3 e foi 
eliminado nos pênaltis da se-
letiva da Copa do Nordeste. 
E alguns torcedores corais - 
de volta a um jogo do clube 
após 586 dias - extrapolaram 
na indignação.

Parte da torcida en-

CENAS LAMENTÁVEIS

Torcedores do Santa 
Cruz invadem gramado e 
hostilizam jogadores

trou no campo e partiu para 
cima dos jogadores. Alguns 
também tentaram invadir os 
vestiários e quebraram por-
ta de acesso de vidro e arre-
messaram mesas e materiais 
do clube, como mostram as 
imagens de tevê. É possível 
ver uma discussão do ata-
cante Lelê com um torcedor. 
Na sequência, outros inva-
dem. Posteriormente, poli-
ciais do Batalhão de Choque 
da Polícia Militar de Pernam-
buco chegam e começa cor-
reria de invasores retornando 
às arquibancadas. Alguns 
deles foram detidos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA – MT 
Extrato de Contrato nº 103/2021

Data: 15/09/2021
Vigência: 15/09/2022

Licitação: Tomada de preço n.º 011/2021
Objeto: O presente Instrumento de Contrato tem por objeto a OBJETO: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDU-
CACIONAL INFANTIL CONFORME CONVÊNIO Nº 883963/2019 PROCESSO Nº 
60414.000838/2019-8 CELEBRADO ENTRE A UNIAO FEDERAL POR INTERMEDIO DO 
MINISTERIO DA DEFESA - MD - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE - 
DPCN E O MUNICIPIO DE JUARA/MT,  em Atendimento  a Secretaria Municipal de Edu-
cação, conforme projeto básico, especificações e condições técnicas constantes neste 
edital e em seus anexos, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projeto 
Básico e proposta vencedora da Tomada de Preços n.º 011/2021
Contratada: RAYLSON SANTOS SILVA - EPP, inscrita no CNPJ n.º 29.742.141/0001-61, 
endereço Rua Goiás , n. 156-N, Bairro Centro, CEP: 78.575-000, com sede na cidade de 
Juara – Estado de Mato Grosso, doravante designada CONTRATADA, neste ato repre-
sentada pelo Sr. Raylson Santos da Silva,  inscrito no CPF/MF sob o n.º 043.202.111-62, 
brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 1997025-0
Valor: R$ 668.326,04 (seiscentos e sessenta e oito mil trezentos  e vinte e seis reais e 
quatro centavos).

Juara/MT, em 20 de outubro de 2021.
CARLOS AMADEU SIRENA

Prefeito Municipal

 

 

 

Pregao Eletrônico  
Nr.: 34 / 2021 - PR 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 

O(a) Prefeito Municipal em exercicício, PASCOAL ALBERTON, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios 
ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
 a) Licitação Nr.: 34 / 2021
 b) Modalidade: Pregao Eletrônico 
 c) Data da Homologação: 20/10/2021
 d) Objeto da Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços N° 105/2021-SES do Pregão Eletrônico N° 
04/2020 Do Governo do Estado do Maranhão - MA, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
 e) Fornecedores e Itens Vencedores:

 Código Razão Social CNPJ 
Qtde de 

Itens 
 

Valor 
1371 -  2 

 

 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE E 71.256.283/0001-85  R$ 140.900,00  
 2 R$ 140.900,00 

  

PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, quarta-feira, 20 de outubro de 2021. 

 

 PASCOAL ALBERTON  
PRESIDENTE 
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