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JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes
Hoje: Aparecida Camargo Davi Cardoso (19ª Vara), Juliana da Arcela Seixas 
de Souza (Nucaf), Renata Zacarias Esteves Ghissoni de Carvalho (9ª Vara), 
Fernando Heiji de Oliveira Horota (Jequié) e Ana Sueli Macedo Araujo (Nubes).

Amanhã: Sheila Ferraz da Silva Gondim (3ª Vara), Jose Airton Patricio Barros 
(Numan), Delvane Pinheiro de Almeida (Feira de Santana) e Milena Pereira 
Lopes de Santana (20ª Vara).

Parabéns!

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juiz federal Fábio Moreira Ramiro, diretor do Foro da Seção Judi-
ciária da Bahia. Redação, fotos, distribuição, revisão e impressão: Serviço de Comunicação Social 
- SERCOM. Diagramação e redação: Rodrigo Sarmento Silva dos Santos. Telefones: (71) 3617-2616. 
Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.trf1.jus.br/sjba E-mail: 
jfh@trf1.jus.br.

Faça parte da inovação! Envie sua ideia para o NUCGE. 
Link para participar: https://bit.ly/3gLgs3a

A Seção Judiciária da Bahia em breve 
apresentará em seu portal o Plano Anual 
de Contratações - PAC 2021. O NUCOM 
junto à SECAD, aos Diretores de Núcleo 
e aos Supervisores de SESAP’s vem tra-
balhando desde o ano passado na ela-
boração do PAC, bem como na melhoria 
deste valioso instrumento estratégico 
que visa proporcionar transparência, 
fomentar disciplina e fornecer subsídios 
para a tomada de decisão pela Admi-
nistração sobre quanto, como e quando 
deve contratar. O Plano é a rota a ser 
seguida neste ano.

A elaboração de um Plano é essen-
cial para que se tenha a real dimen-
são tanto da estimativa orçamentária, 
como do volume de demandas que 
será licitada ao longo do exercício. 
Sob esse prisma, o propósito é que, 
por meio do PAC, sejam identificadas 
todas as aquisições/contratações/pror-
rogações necessárias ao cumprimento 
da missão institucional , excetuando-
-se as ações de capacitação de pesso-
al, ou aquelas decorrentes de rescisões 
contratuais antecipadas, ou ainda as 
contratações emergenciais, as quais, 
dada a natureza, não permitem o pla-
nejamento prévio. 

Vale ressaltar que o TRF1 expediu 
no final de janeiro de 2021 a RESO-
LUÇÃO PRESI - 4/2021  que dispõe 
sobre o Plano Anual de Contratações 
e sobre o Cronograma Anual de Execu-
ção das Contratações - CAC no âmbi-
to do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região e das seções e subseções judi-
ciárias vinculadas, contudo, enquanto 
aguardava-se tal normativo, o PAC de 
2021 da Bahia já vinha sendo cons-
truído em bases similares às dispostas 
na Resolução, portanto, neste ano será 
publicado o Plano já em andamento e 
em 2022 o PAC e o CAC conforme de-
liberação mencionada acima. 

O Plano Anual de Contratações em 
que pese ser uma ferramenta nova, já 
vem sendo utilizada por diversos órgãos 
públicos. É um instrumento de gestão 
precioso que deverá ser cada vez mais 
incorporado ao dia a dia da Administra-
ção Pública e os resultados serão maxi-
mizados com a sinergia e a colaboração 
de todos os envolvidos.  A cada ano a 
SJBA tem aprimorado seus recursos ge-
renciais e para isso conta com a vontade 
e o empenho de todos.

Aguardem, o PAC  2021 já está quase 
pronto!

Plano Anual de Contratações 2021 
está chegando ao portal da SJBA

https://bit.ly/3gLgs3a

