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EDUCAÇÃO Enem 2021 aconteceu dias 21 e 28 de novembro e teve mais de 3,1 milhões de inscritos

Inep divulga os gabaritos oficiais do
Exame Nacional do Ensino Médio
MEC / Divulgação

AGÊNCIA BRASIL

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) divulgou ontem
os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os gabaritos e os
cadernos dos dois dias de
exame, incluindo as provas
acessíveis, aplicadas a quem
tem direito a atendimento
especializado, estão disponíveis no site do instituto. O
Enem foi aplicado nos dias
21 e 28 de novembro.
“É importante que o participante esteja atento para
conferir o gabarito relativo à
cor, ao número e ao formato
da prova realizada em cada
domingo de aplicação”, destacou o Inep, por meio de nota. A previsão é que os resultados do Enem sejam divulgados no dia 11 de fevereiro de 2022. Para os treineiros – estudantes da 1ª ou 2ª
série do ensino médio –, o
boletim individual será publicado 60 dias após a data.

Provas

No primeiro dia, os participantes resolveram itens de
linguagens, códigos e suas
tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias,
além de escreverem a redação, com o tema Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no
Brasil. Já no segundo dia, as

Gabaritos e
cadernos dos
dois dias de
exame estão
disponíveis no
site do instituto

Enem 2021 teve mais de 3,1 milhões de inscritos; gabarito está no site do instituto
provas foram de ciências da
natureza e suas tecnologias
e de matemática e suas tecnologias.
De acordo com o Inep,
uma questão da prova de
matemática e suas tecnologias foi anulada, mas o fato
não compromete o processo
de estimação da nota dos

participantes.
“Isso acontece porque o
cálculo estatístico da nota
do Enem, de acordo com a
metodologia da Teoria de
Resposta ao Item (TRI), considera a combinação da coerência do padrão de resposta
com o pressuposto da cumulatividade e, ainda, as carac-

terísticas (parâmetros de
complexidade) de cada
item”.

O exame

O Enem avalia o desempenho escolar de estudantes ao
término da educação básica.
Instituições de ensino públicas e privadas utilizam a

prova para selecionar estudantes. Os resultados são
usados como critério único
ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para
acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Os resultados individuais
do Enem também podem
ser usados em processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes
brasileiros interessados em
cursar a educação superior
em Portugal.
A TV Brasil, a Agência Brasil e a Rádio Nacional participaram da correção de
questões do Enem 2021 com
professores e especialistas
no mais tradicional programa sobre o Enem, o Caiu no
Enem.

TRAGÉDIA

Tem início
julgamento
pelo incêndio
na boate Kiss
FRANCE-PRESSE
Porto Alegre

O esperado julgamento pelo
incêndio na boate Kiss começou de forma dramática
ontem, em Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, quase nove
anos depois da tragédia que
matou 242 pessoas, a maioria jovens, e pela qual sobreviventes e parentes ainda exigem justiça.
"Não sou um assassino",
gritou entre lágrimas, ao entrar no tribunal, Luciano Bonilha Leão (44 anos), um dos
acusados, que foi atendido
pelo pessoal médico do tribunal.
No processo, quatro réus entre eles dois integrantes
da banda em cujo show ocorreu o incêndio, incluindo
Bonilha, e dois empresários
- estão sendo julgados por
homicídio simples, com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, em
242 casos, e por tentativa de
homicídio em 636, perante
um júri popular.
Na madrugada do dia 27
de janeiro de 2013, durante
uma festa universitária nas
instalações localizadas na
cidade de Santa Maria, um
integrante do grupo "Gurizada Fandangueira" acendeu um artefato pirotécnico
que incendiou o revestimento do teto e transformou o local em uma armadilha mortal para os jovens
que estavam presentes.

PANDEMIA

MARÍLIA MENDONÇA

Casal de brasileiros com
Ômicron foi vacinado

Laudo descarta drogas em Brasil tem 694 mil
piloto e copiloto
pessoas em tratamento

DA REDAÇÃO

O casal brasileiro que teve a
variante Ômicron da Covid-19 confirmada nesta terça-feira, 30, foi vacinado
contra a Covid-19 na África
do Sul com o imunizante de
dose única da Janssen, segundo informou a Prefeitura de São Paulo ontem. Ao
divulgar o caso, segundo o
órgão, houve uma confusão
com a informação e foi divulgado que eles não tinham histórico de vacinação.
Nesta terça-feira a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) informou
que testes preliminares em
dois brasileiros que testa-

ram positivo para o vírus
apontaram a variante registrada inicialmente na África
do Sul.
O homem havia retornado do país ao Brasil com teste negativo para o vírus. Dias
depois, ao retornar à África
com a esposa, ambos testaram positivo para o vírus.
Sequenciamento genético
confirmou a presença da variante. O homem tem 41
anos e a mulher, 37. Atualmente, eles estão assintomáticos e em isolamento na
zona leste da capital paulista, onde são monitorados
por equipes de saúde da Prefeitura de São Paulo. Ontem,
o terceiro caso da variante
no Brasil foi confirmado.

DA REDAÇÃO

O resultado de exames toxicológicos descartou a hipótese de que o piloto Geraldo Medeiros Junior e o
copiloto Tarciso Pessoa tenham usado entorpecentes
ou tenham apresentado
problemas de saúde.
A Polícia Civil de Minas
Gerais, que investiga o caso,
encerra uma das linhas de
investigação sobre as causas
da queda da aeronave, que
além da cantora Marília

HIV

Mendonça e do piloto e do
copiloto, matou ainda o produtor Henrique Ribeiro e o
tio e assessor da artista Abicieli Silveira Dias. Não houve
indícios de que as mortes
tenham ocorrido durante o
voo. Segundo a Companhia
Energética de Minas Gerais,
o avião colidiu contra um
cabo para-raios que protege
a linha de distribuição de
energia. A Polícia Civil
aguarda laudos do Centro de
Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

PREGÃO ELETRÔNICO 15/21. PA 38/21. Objeto: aquisição de veículos 0km popular tipo passeio. Menor preço
por global. Dia 14/12/21 às 9:30h, Licitação nº 911406. Edital: www.soutosoares.ba.gov.br. Informações:
tel. 7533392150. Souto Soares/Ba, 02/12/2021. Amaury Alves Batista Junior. Pregoeiro.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA
CNPJ: 04.393.878/0001-95

PREGÃO ELETRÔNICO N° 043/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 064/2021 - PRORROGAÇÃO - O Município de Jaborandi - Estado da
Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 1.280/13 e Lei n.º
8.666/93 e alterações, fará realizar pregão eletrônico para registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de equipamentos permanentes, eletrodomésticos, eletrônicos, moveis, periféricos informática, para atender as necessidades do Município de Jaborandi - Bahia, abertura dia 08/12/2021
às 14hs30min, fica prorrogado por dia 15/12/2021 ás 14hs:30min. Edital em até 24 na Sede e no
comprasgovernamentais.gov.br - UASG 986585. Informações: (77) 3683.2138/2212,www.ba.
portaldatransparencia.com.br/prefeitura/jaborandi. Jaborandi - Bahia, 01 de dezembro de 2021. Marcos Antônio Matos da Silva – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
CNPJ N: 14.237.333/0001-43

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
Objeto: Contratação de empresa(s) para fornecimento de Mobiliários Escolares e Móveis para atender as necessidades das Secretarias. Tipo: Menor
Preço por Lote. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br no
qual encontra-se o edital completo. Demais publicações no site: https://www.
belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial. Início da sessão de disputa eletrônica:
14/12/2021, às 09:00h. Informações: 77 - 3437-2939. José Henrique Silva
Tigre – Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

AVISO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO N.º 019/2021 (PRESENCIAL) – COPEL A Comissão Permanente de
Licitação – COPEL, torna público para conhecimento dos interessados, que, a sessão para acolhimento, abertura
das propostas de preços e disputa referente PREGÃO N.º 019/2021 (PRESENCIAL) – COPEL, cujo objeto é o
Registro de preços para aquisição de mobiliário para futuras contratações de acordo com a conveniência da
Administração da Câmara Municipal de Camaçari, para atender as suas demandas, proporcionando condições
de estruturas e qualidade aos seus servidores para realização de suas atividades, fica PRORROGADO. Abertura: 14/12/2021, às 09h00 (Horário Brasília). O Edital contendo as instruções encontra-se à disposição dos
interessados no endereço eletrônico www.cmcamacari.ba.gov.br, através do link “Licitações”. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail copel.cmcba@gmail.com, por telefone (71) 3621-6135 / 6136 ou junto
à Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente, segunda a quinta-feira, das 08:00 às 17:00h e
sexta-feira, das 08:00 às 12:00h. Camaçari, 01 de dezembro de 2021. A Pregoeira. Publique-se.
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 16 de dezembro de 2021, às 14h30min *.
2º LEILÃO: 23 de dezembro de 2021, às 14h30min *.
(*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.547, ou Rua
Hipódromo, 1141 - Sala 66 - Mooca, São Paulo/SP, Faz Saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiver, que levará novamente a Público Leilão de modo Presencial E On-Line, cumprindo as formalidades legais, nos termos da
Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário Banco Santander (Brasil) S/A - CNPJ n°
90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular com força de escritura pública datado de 27/11/2014, cuja
Fiduciante é Maria Aparecida Brito De Oliveira, CPF/MF sob nº 823.372.845-49, em Primeiro Leilão (data/horário acima), com
lance mínimo igual ou superior a R$ 914.377,35 (Novecentos e Quatorze Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e
Cinco Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 808, do subcondomínio Reserva das Plantas – Edifício Bromélia, Torre 04, com área privativa de 72,48m² e área real total de 159,66m²,
com direito a uma vaga de garagem grande, solta, de nº 296, localizada no G-1, do Condomínio Horto Bela Vista, situado á
Alameda Horto Bela Vista, nº 808, Cabula - Salvador/BA, melhor descrito na matrícula nº 107.083 do 3º Registro de Imóveis
de Salvador/BA”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Pendência
do Imóvel: Consta ação em consignação em pagamento, pendente de julgamento, processo nº 0524129-04.2017.8.05.0001.
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o Segundo Leilão (data/horário acima), com lance mínimo
igual ou superior a R$ 532.087,46 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos – nos
termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do
leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária
para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, Veja A Integra
Deste Edital No Site: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (10163_Cc 1541-04). K-30/11,02e04/12

O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 10/12/2021, às 10:00 (horário Brasília), fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL para contratação de empresa
especializada em fornecimento de material para cercamento e irrigação de área agrícola e kit agricultura
para implantação de seis unidades demonstrativas de 0,7 hectares cada. O edital de licitação com seus
anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR –, http://www.sistemafaeb.org.br/senar/licitacoes,
no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br cadastrado com nº 911266 ou mediante solicitação via
e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 02 de dezembro de 2021
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO VALE DO JIQUIRIÇA

CNPJ N: 18.163.789/0001-67
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº: 018/2021.
O CONVALE, através de seu Pregoeiro comunica aos interessados que realizará o seguinte processo. Pregão Eletrônico
SRP nº. PE018/2021, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação: 911610. Objeto: Registro de Preços para
futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de autogestão de frota, para prestação de forma
contínua de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de
veículos pertencentes à frota oficial do CONVALE, no dia: 14 de dezembro de 2021 ás 09:30h.
Edital disponível no site: http://sai.io.org.br/ba/convale/site/DiarioOficial. Maiores informações pelo telefone: (73)3533
– 2739, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 hs. Maracás – Estado da Bahia, 01 de dezembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ
CNPJ N: 13.858.675/0001-18

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL
Nº 035/2021 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021 – P
A Pregoeira da PM de Nova Canaã – BA, AVISA aos interessados que o PREGÃO
PRESENCIAL Nº 035/2021 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA O REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, com abertura prevista para o dia
02/12/21, às 08:00hs, FICA ADIADO PARA O DIA 15/12/21, ÀS 08:00HS. Edital na sede ou
no portal da transparência https://www.novacanaa.ba.gov.br/Site/Transparencia. Divulgação
dos outros atos- Diário Oficial-site: www.novacanaa.ba.org.br. Ana Paula Matos da Silva –
Pregoeira. 01/12/21.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ
CNPJ N: 13.846.902/0001-95

AVISO PE 029/2021 LICITAÇÃO Nº 911211
O Município de Itacaré/BA, torna público, a abertura do Pregão Eletrônico 029/2021 -PA-196/2021,
no dia 14 de dezembro de 2021, às 14:00hs. Tendo por Objeto: Aquisição de (02) dois veículos 0
km, para atendimento do transporte de kits pedagógicos e kits de Merenda Escolar, em atendimento
a Secretaria Municipal de Educação, conforme termo de referência. Interessados deverão retirar o
edital no site www.licitacoes-e.com.br. Informações através do e-mail. Itacaré.licitacoes@gmail.
com. Itacaré, 30/11/2021. Jocélia Soares de Araújo, Pregoeira.
AVISO ABERTURA PE ( SRP) 030/2021 LICITAÇÃO Nº 911209
O Município de Itacaré/BA, torna público, a abertura do Pregão Eletrônico (SRP) 030/2021 -PA192/2021, no dia 14 de dezembro de 2021, às 10:00hs. Tendo por Objeto: REGISTRO DE PREÇOS
PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E
VIGILÂNCIA NÃO ARMADA DE BENS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITACARÉ, em atendimento às
demandas das Secretarias Municipais de Administração, Saúde e Educação. Interessados deverão
retirar o edital no site www.licitacoes-e.com.br. Informações através do e-mail. Itacaré.licitacoes@
gmail.com. Itacaré, 30/11/2021. Jocélia Soares de Araújo, Pregoeira.

AGÊNCIA BRASIL

No Brasil, 694 mil pessoas
estão em tratamento contra
o HIV. Apenas neste ano, 45
mil novos pacientes iniciaram a chamada terapia antirretroviral. De acordo com
o Ministério da Saúde, os números representam cobertura de 81% das pessoas
diagnosticadas com HIV no
país. Do total de pacientes
em tratamento, 95% já não
transmitem o vírus por via
sexual por terem atingido

carga viral suprimida. Os
números foram divulgados
pela pasta ontem, Dia Mundial de Luta contra a Aids.
Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, divulgados pelo
Boletim Epidemiológico de
HIV/Aids de 2021, mostram
que, no ano passado, foram
notificados 29.917 casos de
aids no Brasil contra 37.731
em 2019 – uma queda de
20,7%. O Ministério da Saúde lançou ontem uma campanha de prevenção.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021

A PM de São Miguel das Matas torna público PE nº 031/2021, tipo Menor Preço por item,
mediante condições estabelecidas no Edital. Início do acolhimento de propostas: às 08:00 hr,
do dia 02/12/21, abertura das propostas: às 08:01 hr do dia 14/12/2021, data e a hora da
disputa: às 10:00 hr do dia 14/12/21. Sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br. Objeto: Contratação de empresa (s) para aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde
da Família Leovigildo Figueira, Wellington Vilas Boas e Eduardo Souza Santos. O Edital poderá
ser adquirido no endereço eletrônico https:// www.portaldecompraspublicas.com.br ou https://
www.saomigueldasmatas.ba.gov.br, Informações (75)3676-2141. São Miguel das Matas, BA,
01/12/21. Jean Antunes Viana - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

CNPJ Nº. 13.697.206/0001-64
TOMADA DE PREÇO Nº. 010/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO n° 010/2021,
Processo 144/2021, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de engenharia para construção da praça localizada em Coqueiros distrito do Município de Jandaíra – BA. Às
09:00 horas do dia 17/01/2021 e será realizada na sala de reuniões da CPL na Prefeitura Municipal de Jandaíra - Bahia,
local Praça Horácio de Farias, nº 300 – Centro. Maiores informações através do tel. (75) 3445-2179 das 08:00 hrs
às 13:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital seus anexos e Planilha na sala da Comissão Permanente de
Licitação, das 08:00 às 13:00 hrs, ou através do e-mail: licitacaojandaira@gmail.com e o Portal de transparência
do Município http://www.jandaira.ba.gov.br/licitacoes/ JUAN MANUEL REGUERA RIOS NETO – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2021

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Aratuípe torna público, a quem possa interessar, a PUBLICAÇÃO do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 047/2021, do tipo MAIOR
PERCENTUAL DE DESCONTO, mediante condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na Lei Federal nº.
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8666/93 e suas respectivas
alterações e Decretos Municipais nºs 057/2007, 04/2017 e 019/2020. Acolhimento de propostas: às 08h do
dia 10/12/2021, abertura das propostas: às 09h do dia 14/12/2021, data e a hora da disputa: às 11h do dia
14/12/2021. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. P.A Nº 445/2021, N° da Licitação: 911677, tendo como
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE E SUAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://www.
aratuipe.ba.gov.br/Site/Licitacoes ou solicitando através do e-mail copelaratuipe@gmail.com, inclusive. Informações (075) 3647-2110 Sara Jesus de Freitas da Silva – Pregoeira. Aratuípe, Bahia, 01 de dezembro
de 2021.

ERRATA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ELEITORAL

A comissão eleitoral do Costa Verde Tennis Clube, em cumprimento ao disposto nos
artigos 62 e 66, do Estatuto Social do Costa Verde Tennis Clube, CONVOCA todos
os sócios titulares em gozo de seus direitos estatutários para Assembleia Geral Eleitoral a ser realizada no dia 18 de Dezembro de 2021, das 9:00h às 17:00h, na sede
social da Entidade, para, EM ASSEMBLEIA GERAL, ELEGER 1/3 (um terço) dos
membros efetivos do Conselho Deliberativo, completando todo quadro composto
por 17 titulares para o quadriênio 2022/2025.
Errata baseado no Capítulo VI, Artigo 53, do estatuto do Costa Verde Tennis Clube.
Salvador, 02 de Dezembro de 2021.
Costa Verde Tennis Clube
Marcus Vinícius da Silva Ribeiro
Presidente Comissão Eleitoral

