
Aniversariantes
Hoje: Luciana Fonseca de Freitas (Turma Recursal), Lelio Furtado Ferreira (Ilhéus), 
Karol Barfati Câmara de Aquino Kanzaki (5ª Vara), Kizz de Brito Barretto (Feira de 
Santana), Cristiane Collazo Doffini (Irecê), Caio Lessa de Omena (13ª Vara) e Itila 
Almeida Jacobina Oliveira (Irecê). Amanhã: Bemvenuto dos Reis Cabral Júnior (Tei-
xeira de Freitas) e Karoline Santana Sena Oliveira (Feira de Santana).
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“Maternidade me faz lembrar a Japara Gran-
de, onde o rio encontra o mar. Local dessa foto.

Para quem olha do alto da falésia, o mero 
deleite da visão de um paraíso, onde forças da 
natureza se encontram e se harmonizam. Só 
perfeição.

Para quem experimenta das suas águas, um 
prazer e um perigo, pois nesse encontro (que 
parece um confronto) as águas buscam o equilí-
brio, afinal, como são diferentes! É doce. É sal.

É certo que o mergulho pode não ser seguro, 
o raso de repente se torna fundo, e às vezes se 
pode andar onde antes não dava pé. As areias se 
movem, tudo muda de lugar, um intenso movi-
mento em busca de um sentido e a lição osten-
siva de todo dia recomeçar.

Assim sinto a maternidade: um leito certo para o encontro da água doce e 
salgada, onde a vida se renova a cada dia, com seus desafios de curso, acidentes 
de percurso, em meio a águas diferentes que transbordam, invadem, retrocedem, 
avançam, deixam boiar, quase flutuar ou quase afundar mas, sempre, sempre en-
contrarão seu fluxo, em meio ao cansaço e o renovar.

É, ainda assim, meu paraíso particular, lugar diário de recomeço, entre doces 
risos e salgadas lágrimas, entre erros e acertos, onde escolhi viver, não só olhar.... 
Com uma bússola quebrada, que só aponta para o coração, achei meu norte... E 
entre essas águas, descobri que ser mãe é viver, entre o rio e o mar.”

Alda Geane Barbosa Guimarães de Queiroz, Diretora de Secretaria da 22ª Vara,
mãe de Samuel, de 11 anos, e de Laís, de 10 anos.

Manual de Contratações de
Projetos uniformiza procedimentos 

para obras em toda a Justiça Federal

O Manual de Contratação de Projetos 
da Justiça Federal é uma importante dire-
triz de planejamento e de uniformização 
dos projetos desenvolvidos pelos arquite-
tos e engenheiros da Justiça Federal de 
1º e 2º graus, para a construção de no-
vas edificações. Elaborado em 2015 pela 
Secretaria de Gestão de Obras do Con-
selho da Justiça Federal (SGO/CJF), em 
conjunto com o Comitê Técnico de Obras 
Nacional da Justiça Federal (CTO/N), o 
manual simplifica todo o procedimento 
de contratação, por meio de planilhas 
automatizadas de formação de preços. 

Instituído pela Resolução CJF n. 
339/2015, o manual é dividido em cin-
co partes: Planilha de Composição do 
BDI; Planilha Orçamentária; Cronograma 
Físico-Financeiro; Orçamento Sintético; e 
Lista de Encargos. As planilhas são de 
fácil utilização. A partir da inserção de 
dados básicos, os cálculos são feitos de 
forma automática.

O secretário de Gestão de Obras do 
CJF, Lúcio Castelo Branco, afirma que a 
metodologia do manual tem sido aplica-
da com sucesso em todas as regiões, a 
fim de evitar que cada unidade da Justi-
ça Federal venha a elaborar orçamentos 
com base em pesquisa direta no merca-
do, facilitando o processo de licitação e 
redução de custos. “Houve uma econo-
mia significativa de recursos públicos. 
Agora é a Justiça Federal, de forma trans-
parente, que determina o preço máximo 

a ser pago em suas contratações”, decla-
ra o gestor.

Os cálculos apresentados pelas plani-
lhas são baseados no valor regional mé-
dio de construção civil, definido pelo Sis-
tema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil (SINAPI), es-
tabelecido pelo Decreto n. 7.983/2013.

Nova metodologia - Cabe à Secreta-
ria de Gestão de Obras do CJF realizar 
a atualização das metodologias a serem 
empregadas pela Justiça Federal. Lú-
cio Castelo Branco conta que já foram 
disponibilizadas planilhas destinadas à 
contratação de engenharia consultiva, a 
exemplo da contratação de serviços de 
fiscalização para a obra de construção da 
nova sede da Subseção Judiciária de Blu-
menau, em Santa Catarina. 

O gestor informa que um novo pro-
cedimento para o acompanhamento 
das ações orçamentárias relacionadas 
às obras encontra-se em fase de testes, 
com auxílio do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4), no aspecto de no-
vas obras, e do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região (TRF5), no âmbito das re-
formas.

Acesse o Manual de Contratação de 
Projetos da Justiça Federal.

Esta matéria está associada ao ODS 
8 (Trabalho Decente e Crescimento Eco-
nômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraes-
trutura) e 16 (Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes)

Inscrições abertas para magistrado(a) 
e servidores(as) interessados em 

integrar Comissão de Prevenção do 
Assédio Moral e Sexual da SJBA

Estão abertas, desde às 08h de hoje, 
06 de maio, até às 19h do dia 7 de maio 
(amanhã), as inscrições para magistra-
dos e magistradas interessados em parti-
cipar das eleições, a fim de integrarem a 
Comissão de Prevenção e Enfrentamento 
do Assédio Moral e do Assédio Sexual da 
Seção Judiciária da Bahia. As inscrições 
podem ser realizadas por meio do link: 
https://forms.office.com/r/xZ8LFzB7AY 
(disponível exclusivamente no e-mail 
pessoal de cada magistrado(a)).

Essa inscrição, em particular, diz res-
peito à candidatura de um dos magistra-
dos, componentes da comissão, que de-
verá ser eleito por votação direta entre os 
magistrados e magistradas da respectiva 
jurisdição, a partir de uma lista de inscri-
ção, conforme art.15, inciso II, alínea e, 
da Resolução CNJ 351/2020. 

Também foram disponibilizados, nos 
respectivos e-mails pessoais, os links, para 
que  os servidores(as) da capital e interior 
possam se  inscrever visando o preenchi-
mento de vaga com o mesmo fim.  Serão 
elegidos(as) um(a) servidor(a) da capital e 

um(a) servidor(a) do interior para compor 
a comissão. São esses os links:

Link de inscrição para concorrer a 
vaga da capital: https://forms.gle/bB-
JJ1xgmSThWgsrq5

Link de inscrição para concorrer a 
vaga do interior: https://forms.gle/Wr2U-
MTY7HxH2PMFW9

Conforme divulgado no JFH dos dias 
23 de abril e 3 de maio de 2021, a Jus-
tiça Federal da Bahia, com o fim de im-
plementar a Resolução CNJ n. 351/2020, 
está em fase procedimental para escolha 
dos membros de sua Comissão de Preven-
ção e Enfrentamento do Assédio Moral e 
do Assédio Sexual, para tanto foram  lan-
çados os Editais SJBA/DIREF 12786853 
e 12840720, que estabelecem todo o 
regramento para eleições e formação do 
quadro de membros da Comissão.

A votação ocorrerá no dia 13 de maio, 
das 8h às 19h, pelo link que será dispo-
nibilizado, exclusivamente, para o e-mail 
pessoal/institucional,  e o resultado da 
eleição será divulgado no dia 14 de maio. 
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