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Aniversariantes
Hoje: Cássio Furlan Chicon (Teixeira 
de Freitas), Jaime Lima de Vascon-
celos (Juazeiro), Fabrício Augusto de 
Oliveira Guimarães (NUTEC), Sabrina 
Leite Vanzella (Turma Recursal) e Eri-
ka Flores da Silva (Guanambi). Ama-
nhã: Juíza federal Karine Costa Carlos 
Rhem Da Silva (Jequié), Augusto Acio-
ly da Cunha Barros (SECAD), Tiago Lo-
pes Lacerda (Guanambi), Carla Sales 
Cardoso (Eunápolis) e Caio dos Santos 
Costa (6ª Vara). Domingo: Gilberto So-
ares da Silva (Irecê) e Gabriel de Je-
sus Ribeiro (Vitoria da Conquista). Se-
gunda-feira: Washington Dias Pereira 
(NUASG), Gilveraldo Antônio dos San-
tos Dórea (2ª Vara), Mariana Santos de 
Jesus (Teixeira de Freitas), Laís Lopes 
da Paixão Lima (Turma Recursal), Jo-
seane Oliveira Silva Melo (Jequié) e 
Olga Santos Costa (Mega Service).
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Disponibilizado no SEI o Plano Anual de 
Contratações da Seção Judiciária da Bahia

O Núcleo de Compras Contratos e 
Licitações – NUCOM juntamente com 
a Secretaria de Administração - SECAD 
disponibilizam o Plano Anual de Contra-
tações – PAC – ferramenta que indica a 
estimativa dos bens, serviços, obras e so-
luções de tecnologia da informação que 
a Seção Judiciária da Bahia – SJBA pre-
tende adquirir/contratar no decorrer do 
exercício de 2019.

O PAC é um documento que consoli-
da também as contratações que o órgão 
almeja prorrogar. Ademais, visa atender à 
necessidade de imprimir maior transpa-
rência aos atos praticados pela Seccional 
que envolvam gastos públicos.

Atualmente, a Administração Pública 
tem passado por profundas transforma-
ções na busca pela otimização de suas 
atividades de aquisições/contratações. 
No contexto da SJBA, a restrição orça-
mentária prevista para 2019 e as mudan-
ças promovidas pelas recentes alterações 
das normas que regem as contratações 

públicas, a exemplo da Lei Complemen-
tar – LC nº 123/2006 alterada pela LC 
nº 147/2014; Decreto nº 7892/2013 
alterado pelo nº 9488/2018; Decreto nº 
9178/2017; Instrução Normativa – IN nº 
05/2017 alterada pela nº 07/2018; IN 
nº 05/2014 alterada pela nº 03/2017, 
dentre outras, bem como os princípios 
constitucionais norteadores dos atos ad-
ministrativos, clamam por um modelo 

de gestão capaz de alcançar os seus fins 
com o uso cada vez mais racional dos 
recursos disponíveis.

Neste cenário o gerenciamento de 
contratações pretende atender a esses 
anseios, assim como propiciar o correto 
fornecimento de bens e serviços às uni-
dades internas.

O Plano Anual de Contratações con-
templará os seguintes dados gerenciais: 
a) número do processo SEI; b) unidade 
requisitante; c) descrição do objeto; d) 
justificativa resumida da necessidade; 
e) estimativa de custo; f) natureza da 
despesa; g) contratação nova, recor-
rente ou renovação; h) modalidade de 
licitação prevista; i) período de elabo-
ração do termo de referência / projeto 
básico; j)estágio do processo licitatório; 
k) período previsto para aquisição/con-
tratação.

A íntegra do Plano de Contratação 
Anual 2019, poderá ser acessado no 
portal da SJBA, por meio do link: https://
bit.ly/2K1SlRh

Vice-presidente da Ajufe lança
livro na próxima terça-feira, 11

No dia 11/06, o vice-presidente da 
Ajufe na 1ª Região, Newton Ramos, lan-
çará a obra “Poderes do juiz no Processo 
Civil e sua conformação constitucional”, 
no espaço cultural do STJ, das 18h30 às 
21h. O livro traz reflexões sobre os limi-
tes e possibilidades da atividade do juiz 
na condução do processo, explorando as 
múltiplas interconexões entre Processo e 
Constituição, propondo, ao fim, uma dog-
mática processual comprometida com a 
Constituição. O prefácio é do ministro do 
STJ, Ribeiro Dantas.

Demandas Repetitivas - No mesmo 
dia, o advogado Antonio Augusto Pi-
res Brandão, filho do desembargador do 
TRF1, Carlos Brandão, também lança o 
livro “O incidente de resolução de deman-
das repetitivas”, cujo prefácio é do minis-
tro do STJ, Reynaldo Soares da Fonseca.

A obra propõe um breve resgate con-
textualizado da ciência processual para 
evidenciar que os conceitos clássicos e 
tradicionais da nossa doutrina passaram 
por profundas transformações.

AGENDA
CULTURAL

FILHA DA SERVIDORA RITA TINOCO 
SE APRESENTA NO RESTAURANTE 
PEDRA DA SEREIA AOS DOMINGOS

A filha da servidora da 21ª Vara 
Rita Tinoco, Renata de Andrade Tino-
co, se apresenta aos domingos, das 
19h às 22h, no Restaurante Pedra da 
Sereia, trazendo em seu repertório o 
melhor da MPB, Pop e Rock.

O bar e restaurante de pescados 
é um espaço bem descontraído, com 
terraço aberto junto à orla, e fica lo-
calizado na rua Pedra da Sereia, 66 
- Rio Vermelho, Salvador - BA.
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Dia 13 tem cerimônia 
de entrega do Selo 
Estratégia em Ação 

2018 na SJBA

O diretor do Foro da Seção Judiciá-
ria da Bahia, Dirley da Cunha Júnior, irá 
entregar os certificados do Selo Estraté-
gia em Ação 2018 às unidades contem-
pladas na próxima semana, dia 13 de 
junho, às 15h30, no Auditório Ministro 
Dias Trindade.

 Instituído por meio da Portaria Pre-
si 348/2016, o Selo Estratégia em Ação 
incentiva o cumprimento das Metas Na-
cionais e Metas Específicas da Justiça 
Federal, estabelecidas anualmente pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A 
premiação é dividida em quatro catego-
rias (Diamante, Ouro, Prata e Bronze).

Na edição de 1º de abril de 2019, 
o JFH publicou todas as unidades pre-
miadas na SJBA que se destacaram no 
cumprimento das metas no decorrer do 
ano de 2018.


