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VACINA Bolsonaro chegou a celebrar a
decisão da agência sobre o imunizante

Anvisa dá aval
à retomada
de testes
da Coronavac
DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

A disputa entre o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) e
o governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), em torno
da vacina contra o novo coronavírus ganhou novo capítulo com a autorização dada
ontem pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a retomada dos ensaios clínicos da Coronavac.
A agência disse ter recebido do Instituto Butantan ligado ao governo paulista e
parceiro do laboratório chinês Sinovac na produção da
vacina – novas informações
sobre o “evento adverso grave” com o que justificou a
suspensão dosestudos naúltima segunda-feira.
“Após avaliar os novos dados apresentados pelo patrocinador depois da suspensão
do estudo, a Anvisa entende
que tem subsídios suficientes
para permitir a retomada da
vacinação e segue acompanhandoainvestigaçãododesfecho do caso para que seja
definida a possível relação de
causalidade entre o EAG inesperado e a vacina”, informou
a agência por meio de nota.
Bolsonaro chegou a comemorar a suspensão dos testes
em interação com um seguidor nas redes sociais, ao afirmar “mais uma que Jair Bolsonaro ganha” e foi duramente criticado por especialistas
emsaúdeepolíticos.Hojepela
manhã, seu ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo,
general Santos Cruz, engros-

COMISSÃO VAI OUVIR
AGÊNCIA E BUTANTAN
Parlamentares da
Comissão do Congresso
que acompanha as
medidas de combate à
Covid-19 aprovaram
ontem requerimento para
ouvir representantes da
Anvisa e do Butantan

sou o coro das críticas.
“Ganhou de quem? Vacina,
qualquer que seja, é saúde pública. É para a população. Não
é assunto particular. O trato
tem ser técnico e dentro da lei.
Fora disso é irresponsabilidade, falta de noção mínima das
obrigações, desrespeito pela
saúde dos cidadãos. Vergonha! Sem classificação!”, escreveu o general. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro,
Sergio Moro, reproduziu o
texto em concordância.

Justificativa

Ontem, diferentes veículos
de comunicação confirmaram a informação de que o
evento adverso grave foi um
óbito, por suicídio, não tendo ligação com a vacina.
Em coletiva de imprensa
segunda-feira, o presidente
da Anvisa, Antônio Barra
Torres, defendeu a posição
da agência. “Diante do evento adverso grave, o comitê
independente tem que
atuar. Então a informação
tem que vir daquele canal, os

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
CNPJ N: 16.245.375/0001-51

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP009/2020

Dia 24/11/2020 às 9h. Objeto: Aquisição de medicamentos, mat. hospitalar, mat. odontológicos,
p/ secretaria municipal de saúde, Bonito-Ba. Edital: www.pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br ou na CPL.
Bonito/Ba, 10/11/2020. Lailton Barboza Teles. Presidente da CPL.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF/BA

Imunizante do laboratório chinês Sinovac será produzido no Brasil pelo Instituto Butantan, de São Paulo

demais canais por mais que
tenham informações relevantes, eles não são o comitê
independente”, disse.
Após o anúncio da retomada dos estudos, o Butantan divulgou nota sobre o assunto. "Isso vem ao encontro
com o que temos afirmado
que essa é uma das vacinas
mais seguras que está em desenvolvimento nesse momento. A Anvisa compreendeu nossos argumentos. O
óbito referido não tem relação com a vacina e, portanto,
o estudo pode ser retomado",

diz o comunicado.
O instituto diz ainda que
espera dar o andamento ao
processo o mais rapidamente
possível. "Sabemos que um
dia com vacina faz diferença.
Nós precisamos dessa vacina
o quanto antes e por isso a
nossaurgêncianafinalização
desse estudo. Então agradeço
à nossa Anvisa pela compreensão e pela rapidez com que
foiautorizadaaretomadados
estudos clínicos”.
Ontem,emumacoletivade
imprensasobreoassunto,em
São Paulo, o presidente do

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA
CNPJ: 04.393.878/0001-95
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2020
O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 23/11/2020, às 10h (horário Brasília), fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL contratação de empresa especializada em serviço de
extensão de garantia para Desktop - Marca: Dell Latitude 3490, Dell Latitude 3480/3488, Dell OptiPlex 7050, Dell
OptiPlex 7060, Dell OptiPlex 5050, Dell OptiPlex 3060, - Marca: Dell XPS 8930, Dell Inspiron 13 5378 2 in 1 pelo
período de 24 meses. O edital de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR –, http://
app3.cna.org.br/transparencia/#BA-2020, no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br cadastrado com nº
844869 ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 12 de novembro de 2020.
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

PUBLICAÇÕES DE EDITAIS
Objeto: Contratação de empresa especializada, sob o regime de preço global, para elaboração de projeto
de climatização de sistema VRF em substituição ao sistema de refrigeração existente (água gelada e splits),
incluindo cadastro, estudo preliminar, detalhamentos, compatibilização, cronograma de execução por
pavimentos e orçamentação, conforme especificações constantes deste Edital e seus anexos.
Abertura: 30/11/2020 às 09h (horário local).

CONVITE Nº 30852693.2020.CPL SFIEB.PP.0077.SESIRV

Objeto: Contratação de empresa especializada para desinstalação e instalação de Membrana Tensionada, com
fornecimento de materiais, da Unidade do SESI Rio Vermelho, conforme especificações constantes deste Edital
e seus anexos.
Abertura: 18/11/2020 às 09h (horário local).
Retirada dos Editais, a partir do dia 12/11/20, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 12/11/2020
Comissão de Licitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/30663
Objeto: Contratação sob demanda de empresa de engenharia especializada em limpeza e
higienização robotizada com aspiração simultânea dos Dutos e análise da qualidade do ar de
refrigeração nos padrões da NBR 14.679/01, NBR 16.401 e portaria 3.523/98 em 13.785,68
metros lineares de dutos nas unidades Sede, anexo I – Edf Arx Tourinho e Fórum das Famílias,
pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O Núcleo de Licitação informa aos
interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 049/2020 – Acolhimento
das propostas a partir de: 13/11/2020 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 25/11/2020
às 09:00 horas. Início da sessão de disputa de preços: 25/11/2020 às 09:30 horas.
(Horário de Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos endereços
eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 11 de novembro de 2020.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, a
realização do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 022/2020, do tipo Menor
Preço, mediante condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na Lei Federal nº. 10.520/02
e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas respectivas alterações e Decreto Municipal
nº 029/2014, no dia 26/11/2020 às 09:30h, no Auditório do Paço Municipal, tendo como objeto o
“Execução de serviços de engenharia para requalificação da iluminação pública na Avenida
Oceânica, Povoado Ilha D’Ajuda, Distrito de Camassandi – Jaguaripe-BA”. O edital completo poderá
ser adquirido no endereço eletrônico https://www.jaguaripe.ba.gov.br/site/licitacoes ou solicitado através
do e-mail licitajaguaripe@gmail.com a partir do dia 13/11/2020, inclusive. Informações (75) 36422112. David Casais de Carvalho - Pregoeiro. Jaguaripe - BA, 10/11/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2020: Data de abertura 18/11/2020, às 09h, por meio
do site: www.licitacoes-e.com.br. Objeto: Contratação de HOTEL ou POUSADAS na sede do município de
Porto Seguro/BA, para prestação de serviços hospedagem destinado as ações de enfrentamento da COVID,
para atender as necessidades socioassistenciais no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social,
com infraestrutura e alimentação (inclusos no valor: café da manhã, almoço e jantar, recepcionista 24hrs,
apartamentos com tv, frigobar, louça e talheres para alimentação e material de limpeza). Informações no endereço:
Av. dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA, no horário das
08h às 14h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº (73) 99844-1406. Edital e eventuais alterações disponíveis no
endereço: www.portoseguro.ba.gov.br/licitacaov2/. Demais atos no endereço www.acessoinformacao.com.br/
ba/portoseguro/#diario-oficial. Rilei M. Ribeiro – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2020: Data de abertura 25/11/2020, às 09h, por meio do
site: www.licitacoes-e.com.br. Objeto: Registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento de
Uniformes destinados aos Guardas Municipais da Secretaria de Transito e Serviços Públicos do Município de Porto
Seguro – BA. Informações no endereço: Av. dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21
e 23, Porto Seguro-BA, no horário das 08h às 14h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº (73) 99844-1406. Edital e
eventuais alterações disponíveis no endereço: www.portoseguro.ba.gov.br/licitacaov2/. Demais atos no endereço
www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/#diario-oficial. Rilei M. Ribeiro – Pregoeiro.

SINDSETAP – SINDICATO DOS SERVIDORES PÙBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ –
BAHIA. CNPJ. 04.035.585/0001-36 | FUNDADO EM: 19/12;1998 | CNPJ: 04.035.585/001-36

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES SINDICAIS.
A Presidente do SINDSETAP - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TAPIRAMUTÁ-BAHIA,
Sra. Gildete Guimaraes da Silva, brasileira, maior, divorciada, Professora, inscrito no RG: 02.996.661-23, SSP-BA
e CPF: 932.052.445-921, residente e domiciliado na Rua Presidente Médice N° 215, Bairro: Centro, TapiramutáBA; nascida em 21/02/1966, filho de Pedro Bento da Silva e Eglantina Guimaraes da Silva , inscrito no PIS/PASEP:
17037294525, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA todos os associados (filiados) quites com suas
obrigações estatutárias pertencentes à base territorial do Município de Tapiramutá-BA, para participarem da eleição
da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do SINDSETAP, para o quadriênio 2020 a 2024, iniciando o mandato em
30/12/2020 e encerrando-se em 30/12/2024. A eleição acontecerá no dia 18/12/2020, das 8:00 às 17:00 horas, na
sede do sindicato, situada à Praça Joao Américo de Oliveira, Nº 248 Bairro: Centro, CEP: 44.840.000, Tapiramutá-BA.
O registro de chapas deverá ser feito na sede do sindicato no prazo de 20 (vinte) dias, contando da data de publicação
deste edital, excluindo-se o primeiro dia e incluindo-se o último dia. Fica estipulado o prazo de 5 (cinco) dias, após
a publicação da relação das chapas registradas para eventuais impugnações. O Sindicato funcionará de segunda à
sexta, das 8:00 às 12:00 horas, para registro de chapa e quaisquer esclarecimentos. A posse dos membros eleitos
ocorrerá no dia 30/12/2020, em sessão solene de posse.
Tapiramutá - Bahia em 05 de novembro de 2020.
GILDETE GUIMARAES DA SILVA - Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30852659.2020.CPL SFIEB.PE.0204.SENAISD
Objeto: Aquisição de microcomputadores, vide edital
Abertura: 23/11/2020 às 09h (horário local)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30853285.2020.GSSA.PE.0214.SENAISD

Objeto: Aquisição de Indicador Universal de bancada para adequação dos laboratórios de Automação das
Unidades do Senai Bahia, vide edital.
Abertura: 23/11/2020 às 09h (horário local)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30853101.2020.GSSA.PE.0213.FIEB
Objeto: Fornecimento de notebooks, vide edital.
Abertura: 23/11/2020 às 14h (horário local)

Retirada dos Editais, a partir do dia 12/11/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 12/11/2020
Pregoeiro

Nos termos do Cap. IV da Convenção de Condomínio e de Cap. II do Regimento Interno do CPEA, o Síndico
convoca os Srs. Condôminos para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) a realizar-se no dia 29 de novembro
de 2020 ás 09:30 horas em primeira convocação e ás 10:00 horas última convocação, no Clube, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
PAUTA:
I – Abertura da Assembleia pelo Síndico e o convite para a Presidência da mesa da AGO.
II – O Presidente da mesa da AGO dará como aberta a Assembleia indicando os procedimentos para a votação
e condução da AGO.
III – Leitura do parecer do Presidente do Conselho Deliberativo sobre a prestação de contas da administração,
relativas ao período de Junho/2019 à Outubro/2020 e aprovação das mesmas;
IV – Palavras do Síndico;
V – Aprovação da Proposta Orçamentária para o período de dezembro/2020 á Maio/2021;
VI – Apresentação das propostas dos candidatos a Síndico para o período de dezembro/2020 à maio/2022;
VII – Eleição do Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo;
VIII – Eleição do Conselho Deliberativo;
IX – Apuração da votação.
Lauro de Freitas, 09 de novembro de 2020.
Luiz Antônio Torres Machado Neto
Síndico

dowski, do Supremo Tribunal
Federal (STF), determinou ontem que Anvisa prestasse informações em 48 horas sobre
os estudos e o estágio de aprovação das vacinas contra a Covid-19 no país.
A Anvisa informou ontem
ter feito o envio das informações solicitadas e que o
conteúdo encaminhado ao
ministro Lewandowski “demonstra que as medidas em
curso seguem rigorosamente o rito técnico e científico
previsto em protocolos internacionais”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ N.º 13.912.084/0001-81

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO N.º 030/2020 – PRORROGAÇÃO. - O Município de
Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93, fará
realizar pregão para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza e utensílios domésticos
destinados as Secretarias Municipais do Município de Coribe - Bahia, abertura prorrogada para
o dia 24/11/2020 às 09hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua
Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, e no sítio www.coribe.ba.gov.br e
www.comprasnet.gov.br - UASG 926606. Coribe - Bahia, 11 de novembro de 2020. Gesandro Soares
de Carvalho. Pregoeiro.

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO
DA BAHIA – SUDESB

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N.º 30851832.2020.CPL SFIEB.PP.0073.SESISE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

Objeto: Contratação de empresa terceirizada para serviço de 03(três) Auxiliares de Serviços gerais e 01(um)
Supervisor de Serviços Gerais, a fim de atender as necessidades do Conselho Regional de Farmácia do Estado
da Bahia, conforme especificações e obrigações constantes no Edital, Termo de Referência e demais anexos.
Pregoeiro: André Martins Barbosa
Data do Envio das Propostas: A partir do dia 12/11/2020.
Recebimentos das Propostas: Até às 08:00h do dia 25/11/2020.
Abertura das Propostas: A partir das 09:00h do dia 25/11/2020.
Início da Disputa: As 09:30h do dia 25/11/2020.
Retirada do edital: O edital encontra-se à disposição dos interessados no site do Banco do Brasil: www.
licitacoes-e.com.br ou pelo site do CRF-BA: www.crf-ba.org.br ou via e-mail: comissaodelicitacao@crf-ba.
org.br - Maiores informações: (71) 3368-8812.
Obs.: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF, inclusive para fins de
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
Salvador, 11 de novembro de 2020. Alan Oliveira de Brito - Presidente CRF-BA

Instituto Butantan, Dimas
Covas, afirmou que o evento
foi reportado detalhadamente à Anvisa no último dia 6 e
classificou a decisão da Anvisa como precoce. Na entrevista, Covas ressaltou que os
dados foram enviados dentro
dos protocolos determinados
pela agência reguladora e pela Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa (Conep), com todas as informações exigidas
para o esclarecimento e para
evitar a necessidade de paralisação do estudo.
O ministro Ricardo Lewan-

CONVITE Nº 08/2020 - (SETRE / SUDESB)
A Comissão Permanente de Licitação, em razão da pandemia do novo Coronavírus, comunica aos interessados que a sessão de abertura da licitação supracitada, do Tipo: Menor Preço. Objeto: Contratação
de empresa de engenharia para prestação de serviços de engenharia civil para execução da construção de
quadra poliesportiva no município de Guajeru-BA, conforme Emenda de Transferência Especial, Impositiva e Individual, LOA – 2020, nº 27510007/2020 e com recurso proveniente do Estado/SUDESB. Família:
07.18, ocorrerá por videoconferência, a ser realizada através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta
de colaboração corporativa pertencente à plataforma Office 365. O acesso aos procedimentos para uso
da ferramenta pelos licitantes será feito pelo endereço eletrônico <https://comprasnet.ba.gov.br/content/
sessao-virtual>. Os licitantes interessados em participar do certame deverão encaminhar os envelopes
de proposta e habilitação, lacrados, na forma descrita no Instrumento Convocatório, via Correios ou outro
meio similar de entrega, com data e horário limite para o recebimento até às 12h do dia 26/11/2020, sendo
a abertura da sessão às 14h. Os envelopes deverão ser endereçados com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação-COPEL, para o seguinte endereço Av. Professor Pinto de Aguiar, s/n, Pituaçu (Tribuna
de Honra do Estádio de Pituaçu), Salvador/BA. O Edital poderá ser obtido através do site www.comprasnet.
ba.gov.br. Informações poderão ser obtidas através dos tels. (71) 3103-0918/0919 ou 3116-9113 ou e-mail < copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br. Salvador-Ba, 11/11/2020 - Presidente da Comissão.

SUDESB
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO
DA BAHIA – SUDESB

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 07/2020 - (SETRE / SUDESB)
A Comissão Permanente de Licitação, em razão da pandemia do novo Coronavírus, comunica aos interessados que a sessão de abertura da licitação supracitada, do Tipo: Menor Preço. Objeto: Contratação
de empresa de engenharia para prestação de serviços de engenharia civil para execução da construção de
quadra poliesportiva no município de Lagoa Real-BA, conforme Emenda de Transferência Especial, Impositiva e Individual, LOA – 2020, nº 27510007/2020 e com recurso proveniente do Estado/SUDESB. Família:
07.18, ocorrerá por videoconferência, a ser realizada através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta
de colaboração corporativa pertencente à plataforma Office 365. O acesso aos procedimentos para uso
da ferramenta pelos licitantes será feito pelo endereço eletrônico <https://comprasnet.ba.gov.br/content/
sessao-virtual>. Os licitantes interessados em participar do certame deverão encaminhar os envelopes
de proposta e habilitação, lacrados, na forma descrita no Instrumento Convocatório, via Correios ou outro
meio similar de entrega, com data e horário limite para o recebimento até às 12h do dia 25/11/2020, sendo
a abertura da sessão às 14h. Os envelopes deverão ser endereçados com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação-COPEL, para o seguinte endereço Av. Professor Pinto de Aguiar, s/n, Pituaçu (Tribuna
de Honra do Estádio de Pituaçu), Salvador/BA. O Edital poderá ser obtido através do site www.comprasnet.
ba.gov.br. Informações poderão ser obtidas através dos tels. (71) 3103-0918/0919 ou 3116-9113 ou e-mail < copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br. Salvador-Ba, 11/11/2020 - Presidente da Comissão.

SUDESB
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL
AVISO DE LICITAÇÃO
A Coordenação Central de Licitação da SAEB avisa aos interessados que fará realizar licitações na
modalidade Pregão Eletrônico, abaixo discriminadas:
PE Nº

Nº BB

ABERTURA/HORA

OBJETO/FAMÍLIA/PREGOEIRO(A)

088/2020

841797

25/11/2020 às 13:30h Registro de Preços de Material de Uso Doméstico
(Horário de Brasília)
para Salvador e Região Metropolitana - Família: 72.10;
72.90; 73.30; 73.40; 73.50 e 99.20 - Manoela de
Fátima da Costa Souza.

106/2020

841377

30/11/2020 às 13:30h Registro de Preços de Acessórios para Veículos para
Salvador e Região Metropolitana - Família: 26.10 e
(Horário de Brasília)
61.40 - Manoela de Fátima da Costa Souza.

107/2020

842590

26/11/2020 às 15:00h Registro de Preço Vigilância e Segurança
(Horário de Brasília)
Patrimonial Presencial - Família: 03.25 - Adriano
Oliveira Menezes.

Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos pelos portais: www.
comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br ou na SAEB sito à 2ª Avenida nº 200 – sala
101, CEP: 41.745-003, CAB, Salvador-Ba, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 18h00min.
Telefone: (71) 3115-3130 e/ou Telefax: (71) 3115-3128.

SAEB

