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Aniversariantes
Hoje: Luis Carlos Cunha (NUCAF), Maria 
da Graças dos Santos (SECAD), Walney 
Netto (Barreiras), Larissa Xavier Silva 
(Feira de Santana) e Jair Xavier (Del-
ta). Amanhã: Priscila Santos do Nasci-
mento (NUCJU). Quinta-feira: Claudia 
de Araújo Meirelles Soares (3ª Vara), 
Myrtô Magalhães e Silva (DIREF), Ro-
semary Gonçalves da Silva (SECAD), 
Nadson Sardeiro Coelho (Barreiras), 
Cícera Jéssica Rodrigues Santana (Ju-
azeiro). Sexta-feira: Paulo Sergio Cam-
pos Teixeira (SECAD), Simone Santana 
Santos (8ª Vara), Tereza Cristina Gasse 
de Carvalho (NAUSG), Marcos Alves de 
Menezes (Paulo Afonso), Ana Paula Mar-
ques Oliveira (2ª Turma Recursal), Bruna 
Fernanda Santana Couto (NUASG), Taíze 
Santos da Silva (NUTEC),Erenaldo Ludo-
vico (Delta), Tiago Vasconcelos Santana 
e Edson Marques do Nascimento Júnior 
(ambos de Jequié). Sábado: Murilo Oli-
veira Nascimento (Ilhéus), Ana Luíza da 
Costa Gomes (Coordenação dos JEFs), 
Eduarda Alcântara Silva (23ª Vara), Ju-
liana Oliveira de Abreu (1ª Turma Re-
cursal), Lucas Batista de Oliveira Araú-
jo (NUCOI). Domingo: Maria de Fátima 
Farias dos Santos (14ª Vara),Maria de 
Lourdes Almeida Neve (23ª Vara),Sonia 
Maria Andrade (20ª Vara), Maria Claudia 
de Oliveira Guerra (Teixeira de Freitas), 
Aline da Silva Batista de Lélis (Guanam-
bi), Cátia Pires (Delta). Segunda-feira: 
Erverton Luis de Sousa Bastos (NUCAF), 
Suely Azevedo Batista (11ª Vara) e Rafa-
el Carvalho Ribeiro (13ª Vara). 
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Seção de Compras e Licitações
Conhecendo a Área Administrativa

Por Amanda Julieta (SECOS)

A Seção de Compras e Licitações (SE-
COM) é a unidade para a qual são solicita-
das todas as compras e serviços públicos 
na Justiça Federal do Estado da Bahia. 
Quando uma unidade administrativa dese-
ja adquirir algum bem ou efetuar a contra-
tação de serviços, cabe à SECOM realizar 
uma pesquisa de preços no mercado. O 
procedimento vale para diversos tipos de 
aquisições e contratações e atende à Seção 
Judiciária da Bahia e suas Subseções.

“A SECOM está presente em todos os 
objetos comprados e serviços realizados 
na Justiça Federal”, explica Álvaro Reis, 
supervisor da Seção de Compras e Licita-
ções desde 2009. E não é exagero: olhe 
ao seu redor e dificilmente achará algo que 
não tenha sido solicitado à SECOM: do pa-
pel onde esta matéria foi impressa ao com-
putador onde ela pode ser lida digitalizada, 
passando pelos copos em que você bebe 
sua água ou café; as canetas e lápis com 
que você escreve; as cadeiras em que você 
trabalha; os produtos de limpeza que fazem 
o banheiro ficar cheiroso; as lâmpadas, a 
água, enfim. tudo o mais. “Na Seção, nós 
compramos materiais diretamente em ca-
sos de dispensa e inexigibilidade de licita-
ção. Em casos de licitação, nós formamos 
os preços através de cotação de mercado”, 
explica Álvaro.

A SECOM exerce as suas atividades de 
acordo com a Lei de Licitação, que regula-
menta o processo de aquisição de bens e 

serviços por instituições públicas. As nor-
mas estabelecidas por essa legislação são 
rígidas e buscam evitar o mau uso do di-
nheiro público, prevendo também a aquisi-
ção de bens ou contratação de serviços pelo 
critério do menor preço. Com isso, torna-se 
fundamental uma melhor especificação do 
bem ou serviço desejado, para que não se 
adquira ou contrate algo de baixa qualida-
de ou mal executado. Além disso, quando 
um contrato com determinada empresa 

prestadora de serviço precisa ser renovado, 
a proposta deve passar pela SECOM, para 
que seja feita uma pesquisa que avalia se 
os preços cobrados estão compatíveis com 
o mercado.

Para executar estes serviços, a Seção 
de Compras e Licitações faz uma cotação 
de preços com três empresas diferentes, 
previamente cadastradas no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores 
(SICAF). Atualmente, o SICAF tem mais de 
100 empresas cadastradas, que atualizam 
mensalmente suas certidões, e é o respon-
sável pela maioria dos telefonemas recebi-
dos pela SECOM, para esclarecimentos de 
dúvidas sobre o sistema.

Recentemente, a internet se tornou uma 
nova aliada da SECOM na hora da cotação 
no mercado, com a ferramenta Banco de 
Preços. O programa faz a pesquisa de vá-
rios artigos comprados por diversos órgãos 
públicos e ajuda na hora de formar preços 
para licitações. 

A SECOM também realiza a intermedia-
ção de viagens de juízes e servidores da 
capital e do interior, sendo responsável por 
solicitar as passagens aéreas, recebê-las e 
enviá-las ao solicitante. “Nós temos uma 
empresa contratada para emitir os bilhetes, 
mas somos nós que fazemos o intermédio 
entre o solicitante e a empresa”, conta Ál-
varo. Para isso, a Seção autua um processo 
contendo detalhes da viagem, como nome 
do passageiro, evento, data, trecho, com-

Álvaro Reis (à frente e à esquerda) supervisiona a SECOM com o apoio de Victor Freitas, Ana 
Marques, Tatiana Bastos, Andreia Menezes e André Borges.

panhia aérea e valores. Anualmente, são 
realizadas mais de 200 solicitações, com 
autuação e acompanhamento de mais de 
100 processos.  

Algumas dificuldades, contudo, aca-
bam prejudicando as atividades desen-
volvidas pela Seção. A principal delas são 
as solicitações com especificações incom-
pletas ou incorretas dos objetos e serviços 
a serem adquiridos, o que dificulta a ob-
tenção de preços no mercado e gera atra-
sos nos processos. “A Seção tem de ser 
rigorosa com os pedidos, que devem ser 
solicitados com o melhor detalhamento 
possível, com o objetivo de evitar falhas”, 
explica Álvaro.

O problema de efetivo reduzido do pas-
sado, felizmente, hoje, já não mais existe. 
A Seção de Compras e Licitações conta 
com uma equipe de dois servidores, três 
estagiários e um colaborador terceirizado, 
que auxilia na compra de passagens aére-
as. Além de Álvaro Reis, o time é formado 
por André Borges, Victor Freitas, Ana Mar-
ques, Andreia de Menezes e Tatiane Bastos 
(baixinha). “Para trabalhar na SECOM, o 
servidor deve ter um perfil ético, perspi-
caz, autoconfiante e com habilidade no 
trato com o público”, ressalta Álvaro.

Justiça Federal publica regras para 
audiências por videoconferência

Foi instituído por portaria o sistema na-
cional de audiência por videoconferência 
no âmbito da Justiça Federal, o que permi-
te aos juízes federais, em determinadas au-
diências, colher depoimento ou ouvir teste-
munhas sem o deslocamento do depoente, 
que muitas vezes mora em outra cidade. 

Os TRFs desenvolverão um plano de 
ação com cronograma para implantação 
efetiva do sistema. Entre as adequações 
previstas estão a instalação de salas de 
videoconferência em todas as Subse-
ções, preferencialmente exclusivas para 
oitivas requeridas por outros juízos, e a 
aquisição dos equipamentos pelas varas 
criminais, como TV LED com mínimo de 
42 polegadas e filmadora digital com ca-
pacidade de armazenamento superior a 
duas horas.

O interrogatório, ainda que de réu pre-
so, deverá ser feito pela forma presencial, 
salvo decisão, mas, o juiz, por decisão fun-
damentada, de ofício ou a requerimento, 
poderá determinar o interrogatório por vi-
deoconferência para prevenir risco à segu-
rança pública, suspeita de que o preso inte-
gre organização criminosa, que possa fugir 
durante o deslocamento; casos de doença 
ou impedimento pessoal; evitar a influência 

do réu sobre testemunhas ou vítimas; ou 
gravíssima questão de ordem pública.

Quando ocorrer por videoconferência, o 
interrogatório do réu deve ser feito na mes-
ma audiência em que as testemunhas fo-
rem ouvidas. Deverá ser assegurado ao réu 
o direito de entrevista prévia e reservada 
com o seu defensor sempre que possível 
por meio de videoconferência.

A participação do MPF, de advogado ou 
defensor público na audiência também po-
derá ser feita por videoconferência. Nesse 
caso, o juiz deverá ser informado com an-
tecedência mínima de dez dias.

MPF, OAB e DPU poderão integrar suas 
salas de videoconferência ao sistema na-
cional da Justiça Federal para que sejam 
utilizadas por seus membros devendo fir-
mar convênio com o CJF e obedecer aos 
padrões e requisitos exigidos.

Entre as vantagens do sistema estão a 
redução do tempo de tramitação das ações, 
o baixo custo para implantação e o aumen-
to da qualidade da decisão judicial, já que 
o sistema dispensa a expedição de cartas 
precatórias, permitindo que os depoimen-
tos sejam ouvidos pelo juiz que vai julgar 
o processo. 


