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SOCIAL Incertezas e poucos recursos fazem Instituição Assistencial Beneficente Conceição Macedo repensar estratégias

Creche que cuida de crianças com HIV
enfrenta dificuldade com queda de doações
BRENDA GOMES
Agência Mural

A pandemia do novo coro-
navírus tem diminuído as
doações e modificado as
ações sociais desenvolvidas
pela IBCM (Instituição Assis-
tencial Beneficente Concei-
ção Macedo), localizada no
bairro d e Nazaré, no centro
de Salvador, que mantém
uma creche com atendi-
mento voltado especial-
mente para crianças com o
vírus do HIV.

Gestordainstituição,opa-
dre Alfredo Doréa conta que
as atividades presenciais
precisaram ser interrompi-
das, entretanto a alimenta-
ção das crianças não poderia
ser afetada. A saída foi levar
as refeições até as casas das
famílias assistidas.

“Quando as crianças estão
na creche elas fazem cinco
refeições diárias, com a pan-
demia estamos levando as
refeições nas casas, além de
entregar cestas básicas e
produtos de limpeza. Entre-
gamos 100 refeições diaria-
mente. Nessas visitas tam-
bém é possível observar co-
mo a criança está . Nós e as
famílias somos responsá-
veis por ela”, conta.

A instituição se mantém
por doações e já passava por
dificuldades financeiras
que se intensificaram. “Meu
sonho é que a IBCM conse-
guisse um alicerce econômi-
co que pudesse funcionar
sem interrupções. As doa-
ções são necessárias, e im-
portantíssimas, mas às ve-
zes não são suficientes para
a demanda que temos. Des-
de março de 2020 tivemos
um decréscimo de 40% nas
doações”, afirma Dórea.

Além da creche, que aten-
de 74 crianças com idades
entre 2 e 5 anos, a IBMC pro-
move o acolhimento de fa-
mílias empobrecidas que
convivem com HIV/AIDS,
além de dar assitência a
transsexuais, pessoas em si-
tuação de rua e a profissio-
nais do sexo.

A entidade auxilia no or-
çamento de 68 famílias; des-
sas 29 são beneficiadas com
o pagamento dos aluguéis
das casas onde vivem. Como

é o caso da família de Dian-
dra Conceição, 27, que en-
controu na IBCM um supor-
te para ajudar na educação
de dois dos seus quatro fi-
lhos.

“Eu estava com dificulda-
des de trabalhar na rua, pois
não tinha com quem deixar
osmaisnovos.Umdiapassei
pela porta da creche e me
explicaram sobre o atendi-
mento direcionado para as
crianças soropositivas, mas
insisti para que pudessem
acolher os meus filhos, e sou
muito grata por isso”.

Antes da pandemia, Dian-
dra vendia sequilhos para
sustentar a família, mas
com as medidas de distan-
ciamento social precisou se
afastar do ofício, complican-
do a sua situação financei-
ra.

“O auxílio emergencial
ajudou muito com alguns
gastos, mas não era o sufi-
ciente, até porque está tudo
cada vez mais caro. Se não
fosse a alimentação que eles
trazem todos os dias para as
crianças, não sei como faria.
A IBCM não é só uma creche,
é uma família para a gente”,
afirma

História
O histórico de acolhimento
da IBMC começa com a che-

gada do vírus em meados
dos anos 80, quando a sua
fundadora, a aposentada
Maria Conceição Macedo
dos Santos, de 77 anos, tra-
balhava como técnica de en-
fermagem no hospital Ro-
berto Santos e compreen-
deu que os dilemas dos pa-
cientes não estavam só li-
gados à saúde, mas também
a questões sociais.

Conceição conta que ficou
comovida com um paciente
abandonado pela família no
hospital e alugou um quarto
para acomodá-lo. A partir
dali, outras pessoas passa-
ram a buscar ajuda.

“Não era a minha inten-
ção naquela época ter um
projeto. Eu precisava vender
doces, comida, porque a mi-
nha renda não dava para me
manter e manter mais as
pessoas que chegavam, mas
não podia dizer não; ainda
mais quando chegavam as
crianças”, conta.

O movimento criado por
Dona Conça, como é cari-
nhosamente chamada, ga-
nhoucorpoevoluntáriosaté
a fundação da entidade que
leva o seu nome, em 1989.

Atualmente, um cuidado
especial é voltado para as
profissionais do sexo, com
um trabalho de orientações
sobre prevenção e trata-
mento das doenças sexual-
mente transmissíveis. “To-

Além da creche,
com 74
crianças, a
IBCM acolhe
famílias pobres
que convivem
com HIV/AIDS
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A Instituição Assistencial Beneficente Conceição Macedo fica no bairro de Nazaré, no centro de Salvador

das as quintas, levamos ali-
mentos, informação e tam-
bém um olhar amigo, de cui-
dado. Estamos vivendo em
uma crise sanitária e as di-
ficuldades só aumentaram
para essas pessoas, e parece
que ninguém se importa.”

Segundo o balanço o Mi-
nistério da Saúde apresen-
tado em dezembro do ano
passado, o Brasil registrou
um total de 41.919 novos ca-
sos de infectados pelo HIV
em 2019, número 7% menor
que as 45.078 novas infec-
ções do ano anterior. Tam-
bém em 2019, Salvador re-
gistrou 1.530 novos casos de
HIV, de acordo com a Secre-
taria Municipal da Saúde.

Quando fala dos sonhos, a
aposentada suspira e afirma
desejar a cura do vírus e da
desinformação. “A cura para
o HIV seria a minha maior
realização, talvez eu não al-
cance. Mas gostaria que a so-
ciedade se curasse do vírus
do preconceito, para que as
pessoas soropositivas pos-
sam trabalhar, caminhar
sem medo e seguirem as
suas vidas e sonhos.”

Interessados em contri-
buir com doações ou saber
mais sobre o trabalho rea-
lizado pela IBCM devem en-
trar em contato pela página
da instituição no Instagram
@crecheibcm, ou pelo tele-
fone 71 3450-9759.

Dona Conça criou a instituição que leva seu nome

40%
de retração nas doações
foi registrada pela
instituição desde o
mês de março de 2020,
com a chegada da
pandemia da Covid-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
PREGÃOPRESENCIAL SRP 08/21.Maior percentual de desconto. Objeto: aquisição demedicamentos, éticos, genéricos
e similares, constantes da tabela ABCFARMAde A à Z. Dia 24/03/21 às 9h. Informações: tel. 7532521043. Ruy Barbosa/
Ba, 11/03/21. Luís Claudio M. Pires. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2021.O Pregoeiro do Município de Cipó/BA, no uso de suas
atribuições legais, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 007/2021. Objeto: Con-
tratação de empresa especializada para fornecimento de peixes e kit básico de alimentos da Semana Santa, visan-
do o atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, conforme
quantitativos e descrições constantes no edital e seus anexos. Tipo Menor Preço global. Processo Administrativo nº
061/2021. Sessão de abertura: 24/03/2021, às 09h00min. Local: Setor de Licitações, Praça Juracy Magalhães, S/N,
Município de Cipó, Bahia, CEP 48.450-000. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, e LC 123/06. O Edital
estará disponível no endereço eletrônico: http://www.doem.org.br/ba/cipo/editais ou no setor de licitações localizado
no endereço supramencionado. Informações através do tel. (75) 3430-1023, e-mail: cipo.licitacao@gmail.com. Em:
12/03/2021 – Everson Costa Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021-SRP. O PREGOEIRO/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA TERESINHA realizará licitação em 26/03/2021 às 8h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.
br. Nº 861235 PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2021-SRP – Objeto: Seleção de propostas para contrata-
ção de empresa para aquisição parcelada, futura e eventual de gêneros alimentícios para alimentação
dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santa Teresinha -BA, na modalidade Pregão
Eletrônico para Registro de Preços. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.
santateresinha.ba.gov.br e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail
santateresinhalicita@gmail.com ou pelo Tel. 075 36392132. Santa Teresinha-Ba, 10 de março de 2021.
João Bastos da Silva Junior - Pregoeiro/Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
CNPJ N: 14.235.907/0001-44

O Pregoeiro Oficial da PM de Cairu comunica que realizará licitação no dia 24 de março de 2021, às 09:00H
(DEZ HORAS) na sala da Comissão Permanente de Licitação. OBJETO: Contratação de empresa para prestação
de serviços técnicos profissionais especializados de manutenção nas instalações telefônicas da Prefeitura
Municipal de Cairu, Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu – Bahia. Telefone. (75) 3653-2151, ramal: 214.
Edital e Divulgação dos demais atos - Diário Oficial-site: www.cairu.ba.gov.br. Cairu - Bahia, 10 de março de
2021. Carlos Benedito Guimarães da Silva, Pregoeiro Oficial - Decreto nº 503, datado de 02 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES

AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 017/2021
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

A Pregoeira realizará licitação na modalidade de PP n° 017/2021 PA nº 043/2021, Tipo:
MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. Aber-
tura: às 09h dia 25/03/2021 na sala da COPEL, Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital
em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes. Castro Alves – BA, 11/03/2021.
Naiane souza, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
CNPJ N:

O Município de Guajeru-Ba, realizará Pregão Eletrônico nº 007/2021, do tipo maior desconto. Obje-
to: Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e
aquisição de Combustíveis e Lubrificantes com Fornecimento de Cartão ou Ticket de Combustível. O
pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br no qual encontra-se o edital completo. Demais
publicações no site: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Início da sessão
de disputa eletrônica: 24/03/2021 às 08:30. Informações: (77)3417-2252.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 002-2021-PP
CNPJ N: 13.781.364/0001-06

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Presencial nº 002-2021-PP, do tipo menor:
MENOR PREÇO POR LOTE, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, desig-
nada pelo Dec. nº 011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é a aquisição de peças e prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, hospitalares e laboratoriais para
atender a demanda das unidades de saúde. DATA: 25.03.2021 ás 08:30 h. Inf.: Tel.: (77) 3674-2022/Email:
cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br. Ibipitanga 11.03.2021. Laís Venância
Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
CNPJ 13.797.188/0001-92

A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “menor preço” Lei Federal nº. 10.520/02, sub-
sidiada a Lei Federal 8.666/1993 Abertura: em 25/03/2021 às 10h:00min Nº 861340 PE nº 004/2021 – SRP
Objeto: Seleção das propostas mais vantajosas para fornecimento futuro e eventual de aquisição equipamentos
de utensílios domésticos, com entrega total, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde (Unidades de Saúde da Família – 11 Unidades, CAPS, Pronto Atendimento, SAMU, Policlínica Municipal,
CER, CEO) de Nazaré, por um período de 12 meses, mediante Sistema de Registro de Preços. O Edital encon-
tra-se disponíveis no Portal da Transparência (http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial e no
www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitanazareba@gmail.com ou pelo Tel.
075 3636-2711. Nazaré, 10/03/2021. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas. Presidente/Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ
CNPJ N° 13.922.570/0001-80

AVISO DE EDITAL 001/2021 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANDARAÍ, ESTADO DA BAHIA, torna pública a realização do
Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 04 vagas, sendo 01 de Profissional
com Formação Superior em Ciências Agrárias, 01 de Profissional com Formação Superior
em Zootecnia e 02 de Profissional com Formação Nível Médio de Técnico Agropecuário
para atuar no Programa de For talecimento da Cadeia Produtiva no Município de Andaraí/
BA. Convênio n° 892860/2019, firmado entre este Município e o Ministério da Agricultura.
Maiores informações, acesse o diário oficial do município de Andaraí www.pmandarai.
transparenciaoficialba.com.br Andaraí/BA, 11 de março de 2021. Wilson Paes Cardoso.
Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE CORIBE
CNPJ N.º 13.912.084/0001-81

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO N.º 020/2021. 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 contratações de empresa para prestação de serviços de horas-técnicas para reformas,
construções ou manutenções preventivas ou corretivas de profissionais: eletricista, encanador, carpinteiro,
serralheiro, topógrafo, encarregado de obras, pedreiro, pintor, servente, calceteiro e vigia noturno para
atendimento as Secretarias Municipais de Coribe - Bahia, abertura no dia 24/03/2021 às 08hs00min. O
edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77)
3480.2120/2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br. Coribe - Bahia, 11 de março de 2021. Gesandro
Soares de Carvalho –Pregoeiro
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 021/2021. OMunicípio de Coribe - Estado da Bahia,
torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para registro
de preço para futuras e eventuais aquisições de peças, destinadas aos veículos da frota própria e locadas
do município de Coribe, abertura no dia 24/03/2021 às 14hs00min. O edital completo encontra-se na sede
desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, demais atos www.
coribe.ba.gov.br. Coribe - Bahia, 11 de março de 2021. Gesandro Soares de Carvalho - Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO N.º 022/2021. 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 eletrônico para
futuras e eventuais aquisições de medicamentos industrializados destinados ao Fundo Municipal de Saúde
de Coribe – Bahia, abertura no dia 25/03/2021 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 março de 2021. Gesandro
Soares de Carvalho - Pregoeiro
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO N.º 023/2021. 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 presencial para
registro de preço para futura e eventuais contratações de empresa para locação de maquinas e caminhões
destinados a manutenção de estradas vicinais do Município de Coribe, abertura no dia 26/03/2021 às
08hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro.
Informações: (77) 3480.2120/2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br. Coribe - Bahia, 11 de março de
2021. Gesandro Soares de Carvalho - Pregoeiro

A Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila torna público o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, cujo objeto é
inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing e/ou ligados à área de atuação de
publicidade e marketing, para constituir Subcomissão Técnica da Licitação, na modalidade Tomada de Preços, tipo
“técnica e preço”, a ser promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA, para contratação de agência
de publicidade/propaganda para prestação de serviços publicitários, nos termos da Lei Federal n. 12.232/2010. Os
interessados deverão encaminhar através do endereço eletrônico gabinete@diasdavila.ba.gov.br até o dia 14 de
Março de 2021 os documentos exigidos no presente edital, para efetivar a inscrição. Para mais informações o Edital
estará disponível no Site da Prefeitura www.diasdavila.ba.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021.

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, a ERRATA da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
05/2021 – SRP. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de KIT gêneros alimentícios (1
kg de Arroz Parboilizado, 1 kg de Feijão Mulatinho, 500g de Massa tipo Espaguete, 1 kg de Farinha de Mandioca,
400g de Biscoito tipo Cream Cracker, 500g de Flocão, 250g de Café, 400g de Proteína de Soja e 500ml de Óleo
de Soja) para distribuição aos alunos em todas as Creches e Unidades Escolares Municipais de Dias d’Ávila e
atendimento ao Programa de Alimentação Escolar, durante o exercício de 2021. Abertura: 18/03/2021 às 09:00h.
Os interessados poderão obter informações e/ou errata gratuitamente no site da Prefeitura www.diasdavila.ba.gov.br,
www.licitacoes-e.com.br. Karynne Dórea – Pregoeira Oficial. Alberto Pereira Castro – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
AVISO DE LICITAÇÃO N 08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

CNPJ Nº. 13.697.206/0001-64

A CPL torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 012/2021:
Processo Administrativo: 042/2021, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto: Registro de preço Contratação de
empresa para aquisição de material elétrico para manutenção de iluminação pública do Município de Jandaíra –
BA, Sessão de abertura: às 14:00 horas do dia 25/03/2021, na sala de reuniões da CPL na Prefeitura Municipal
de Jandaíra - Bahia, local na Praça Horácio de Farias, Nº 300, Centro. Maiores informações através do tel. (75)
3445-2197 das 08:00 hrs às 12:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de
Jandaíra - BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 hrs as 12:00 hrs.

VITÓRIA CERQUEIRA PIRES
PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
CNPJ N: 13.595.251/0001-08

AVISO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/21 – CONDER
Abertura: 07/04/2021, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS
OBRAS DE MODERNIZAÇÃO E DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA
BAHIA – 02 LOTES. O Edital estará à disposição dos interessados na COPEL, na Sede da CONDER, sito Av. Edgard
Santos nº 936 – Narandiba – Salvador – BA ou poderá ser solicitado através do e-mail: copel@conder.ba.gov.br,
a partir das 13h:30m do dia 16/03/2021. Salvador - BA, 11 de março de 2021. Maria Helena de Oliveira Weber -
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER


