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Aniversariantes
Hoje: Carmem Dolores Freire Ramos 
de Castro, diretora de Secretaria da 
22ª Vara, Marcio Kazuo Tagata (NU-
CRE), Talita Pereira Souza de Almei-
da (SECAD), Matheus Lopes Paiva de 
Carvalho (NUTEC) e Victoria Bandei-
ra Alcântara (6ª Vara). Amanhã: Ana 
Maria de Freitas Dantas (18ª Vara), 
Darwin Rocha Neto (23ª Vara) e Antô-
nia Martins (Delta). Parabéns!!!

Seção de Procedimentos Licitatórios
Conhecendo a Área Administrativa

Por Amanda Julieta (SECOS)

Quando precisamos de uma caneta 
nova basta nos dirigirmos a uma loja e es-
colhermos, entre as tantas opções do mer-
cado, o produto de nossa preferência. O 
mesmo acontece quando queremos refor-
mar a cozinha ou realizar uma nova pintura 
no apartamento: contratamos o profissio-
nal ou empresa prestadora de serviços que 
nos convém. 

No setor público, entretanto, é diferente. 
Em vigor desde 1993, a Lei de Licitações re-
gulamenta o processo de aquisição de bens 
e serviços por instituições públicas, estabe-
lecendo normas sobre licitações e contratos 
administrativos referentes a obras, serviços, 
compras, alienações e locações.

A licitação é uma forma de possibilitar 
a prestação de serviços para órgãos públi-
cos a um maior número de fornecedores, 
garantindo o princípio constitucional da 
isonomia, bem como a seleção da proposta 
mais vantajosa em custos para a adminis-
tração. Estabelecido por lei em 2002, o 
pregão eletrônico se tornou a modalidade 
mais utilizada de licitação na Justiça Fede-
ral, por dar mais agilidade ao processo de 
compra e contratação de serviços, realiza-
do através da internet.  

A princípio, existiam pregoeiros distri-
buídos em diversos setores da Justiça Fe-
deral, porém, as compras e contratações 
não eram céleres, uma vez que os servido-
res desempenhavam também as atividades 
de sua Unidade. Para resolver o problema, 
foi criada a Seção de Procedimentos Lici-
tatórios (SEPROL), que concentra todas 
as licitações. A iniciativa trouxe como re-
sultado imediato um maior controle tanto 
na distribuição quanto no andamento dos 
processos e, consequentemente, mais agi-
lidade na realização dos procedimentos li-
citatórios, já que os três servidores desem-
penham apenas atividades desta área. 

A Seção está instalada atualmente na 
antiga sala da locadora da ASSERJUF, no 
1º subsolo, e é formada pelos servidores 
Maristela Amorim, Tatiana Granja e Solo-
ney Valois. Antes de chegar às mãos dos 
pregoeiros, o processo para aquisição de 
materiais e serviços passa por várias eta-
pas: as solicitações das unidades passam 
pela Seção de Compras, que faz a cotação 
de preços e encaminha à Seção de Plane-
jamento, que avalia a disponibilidade de 
crédito. 

Em seguida, o processo é encaminhado 
ao NUCAF, à SECAD e à DIREF para aná-
lise e autorização da abertura da licitação 
e, finalmente à SEPROL para elaborar edi-
tal, que precisa ser aprovado pela ASJUR e 
pelo diretor do Foro.

Edital aprovado, a SEPROL envia o avi-
so para publicação na Imprensa Nacional  e 
disponibiliza o Edital no site oficial, abrindo 
oportunidade a todas as empresas interes-
sadas a apresentarem propostas. No caso 
do Pregão Eletrônico, o aviso informando 

sobre a licitação é automaticamente comu-
nicado a todos os fornecedores cadastrados 
por meio do sistema virtual disponibilizado 
pelo Governo Federal, o ComprasNet. No 
dia do pregão, as licitantes fazem seus lan-
ces pelo sistema e quem oferecer o menor 
valor e atender a todas as exigências do 
edital será considerado o vencedor.

Uma das desvantagens deste processo 
público é o critério de aquisição: o menor 
preço e não o melhor preço. Por esse moti-
vo, a qualidade do produto adquirido pode 
deixar a desejar, caso não sejam obser-
vados alguns critérios. Maristela Amorim, 
que está à frente da SEPROL e preside a 
Comissão de Licitações, esclarece que a lei 
não permite, exceto em casos específicos 
e devidamente fundamentados, a escolha 
da marca do material a ser adquirido, o 
que ocasionalmente gera problemas para 
o uso. “Nós elaboramos o edital atenden-
do exatamente o que se pede no Termo de 
Referência (Projeto Básico) mas às vezes, 
esses Projetos deixam margem para dife-
rentes interpretações a exemplo do termo 
‘similar’ que permite ao licitante oferecer 
um material que contenha apenas ‘simi-
laridade’ com o exigido, ou seja, apenas 
uma característica já e suficiente”. 

Um problema enfrentado pela Seção 
é a demora no envio dos processos para 
licitar devido a atrasos na liberação de 
crédito. Os créditos adicionais aprovados 
começam a ser liberados a partir de ou-
tubro, gerando acúmulo de licitações no 
final do ano, que precisam ser encerradas 
antes de 31/12 para que o crédito pos-
sa ser aproveitado, já que o orçamento 
não passa de um ano para o outro. Nos 
últimos dias do ano, é comum cada pre-
goeiro operar, em média, cinco pregões 
eletrônicos por dia.  

Maristela Amorim, Soloney Valois e Tatiana Granja são a equipe da SEPROL

4ª Vara Federal recebe 
novo juiz federal substituto

A chegada do novo juiz federal subs-
tituto Igor Matos Araújo, no último dia 
8/3, coincidiu com a comemoração dos 
aniversários do mês de março na 4ª 
Vara, quando foram festejados os ani-
versários do juiz federal Salomão Viana, 
da diretora de Secretaria Graziela Ma-
chado e da estagiária Paula Sales Ama-
ral Viana.

Na ocasião, o juiz federal Salomão 
Viana parabenizou as aniversariantes e 
teceu elogios à atuação da diretora da 
Secretaria Graziela Machado, afirmando 
que a servidora conduz com muita efici-
ência não apenas o trabalho em Secre-
taria, mas mantém a harmonia entre os 
servidores. Parabenizou também a esta-
giária voluntária Paula Amaral Viana por 
mais um ano de vida e pelo empenho 
com que tem se dedicado ao estágio. 

A diretora de Secretaria, por sua vez, 
parabenizou a estagiária e o juiz federal 
Salomão Viana pela passagem de seus ani-
versários, momento em que estendeu os 
elogios recebidos a toda equipe da 4ª Vara, 
bem como deu as boas vindas ao novo ma-
gistrado substituto.

A comemoração também se deveu à 
chegada do juiz federal substituto Igor 
Matos Araújo que, segundo as palavras do 

Dr. Salomão Viana, foi muito aguardada. 
Ele ressaltou que é merecida a comemo-
ração de boas-vindas ao colega, que em 
muito contribuirá para o desenvolvimento 
dos trabalhos da Vara. De sua parte, Dr. 
Igor, que chega com a experiência como 
juiz federal substituto das Subseções de 
Barreiras e Itabuna, parabenizou os ani-
versariantes, agradeceu a acolhida e disse 
estar feliz por seu novo local de trabalho e 
empenhado para dar sua contribuição. 

Câmara aprova criação 
de 4 TRFs em 1º turno

A Câmara dos Deputados aprovou on-
tem, em primeiro turno, a PEC 544 que 
cria 4 novos TRFs. O objetivo é desafogar 
a Justiça Federal, principalmente o TRF 
da 1ª Região. Já aprovada pelo Senado, a 
PEC precisa agora retornar à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania para 
a elaboração da redação que será subme-
tida ao segundo turno na Câmara. 

Os novos Tribunais deverão ser instala-
dos no prazo de seis meses, a contar da 
promulgação da emenda constitucional. 

O crescimento da 1ª instância da Jus-
tiça Federal não foi acompanhado pela 2ª 
instância, o que tem provocado congestio-
namento nos TRFs, com demora no julga-
mento dos processos. O número de juízes 
federais cresceu 700% desde 1989, en-
quanto o número de desembargadores teve 
crescimento de apenas 89%. 

Para o coordenador da frente parlamen-
tar criada para apoiar a proposta, deputado 
Amauri Teixeira (PT-BA), “Essa não é uma 
vitória do Paraná, da Bahia ou de qual-
quer estado. É uma vitória do Brasil e de 
todos que querem uma Justiça célere”.


