
Aniversariantes
Hoje: Roberto Flávio Malheiros Barros (Vitória da Conquista), Marcelo Tony Patter-
son de Almeida (19ª Vara), Francisca Coelho de Rose da Silva (Eunápolis), Moyses 
Barbosa de Castro Dourado (22ª Vara) e Vitor Fernandes Almeida (Vitória da Con-
quista). Amanhã: Kelma Nunes Lopes Brasileiro (SERAF), Cintia Araujo Lima (Feira 
de Santana) e Evely Suelen Monteiro Dos Santos (NUCGP).
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“Ser mãe...

A experiência mais surpreendente e maravilhosa 
da minha vida, sem dúvida. Com o nascimento dos 
meus filhos, foi tudo um novo aprendizado. Aprendi 
a me reorganizar, a me reinventar, a me redescobrir. 
Aprendi a ter um novo olhar e aprendi a perceber 
que, realmente, a felicidade está em pequenas coi-
sas... como acompanhar o crescimento deles, o pri-
meiro sorriso, primeiros passos, primeiras palavras, 
primeiras conquistas... Só em vê-los crescer, lindos e 
saudáveis, já sou a pessoa mais feliz do mundo. Feliz 
Dia das Mães” 

Andréa Márcia Vieira de Almeida, Juíza Federal titular da 1ª Vara da Subseção
Judiciária de Feira de Santana, é mãe de André, de 4 anos, e Alice, de 1 ano.

Divulgada lista de servidores inscritos 
para concorrer a vagas na Comissão 

de Prevenção e Enfrentamento do 
Assédio Moral e Sexual

Na próxima quinta-feira (13/05/2021) 
será realizada a votação para a escolha 
dos membros efetivos da Comissão de 
Prevenção e Enfrentamento do Assédio 
Moral e do Assédio Sexual da Seção Ju-
diciária da Bahia.

A votação ocorrerá das 8h às 19h, ex-
clusivamente pelo link disponibilizado por 

e-mail, dela podendo participar todos os 
servidores da SJBA lotados na capital e 
nas subseções, vez que será eleito um(a) 
servidor(a) da capital e um(a) servidor(a) 
do interior para compor  a comissão, nos 
termos dos respectivos editais.

Confira as listas de servidores inscri-
tos divulgada pelo NUCGP:

CAPITAL - SERVIDORES INSCRITOS 

NOME COMPLETO LOTAÇÃO

Fernando Luiz Sampaio dos Santos NUCOD-SJBA

Liliana Valéria Ribas de Almeida 12ª Vara

Luciano Santos Oliveira JEF - NUCOD

Vanessa Ramos Coutinho Pereira 24ª Vara

SUBSEÇÕES - SERVIDORES INSCRITOS 

NOME COMPLETO LOTAÇÃO

Erick Patrick Santos da Silva SSJ Campo Formoso

Joilson de Aquino Reis SSJ Feira de Santana

Conheça o Painel do Plano
Anual de Contratações 2021

Já está disponível no site da SJBA o 
Painel do Plano de Anual de Contratações 
- PAC . Nele é possível ter acesso a toda 
programação de aquisições/contratações 
referentes ao exercício de 2021, com 
dados detalhados sobre quantidades, va-
lores estimados, processos por unidade 
requisitante, forma de contratação, esti-
mativa mensal de gastos, dentre outras 
informações . 

O PAC /2021 foi elaborado pelo NU-
COM, com a colaboração do NUCGE, e 
conforme informado pela diretora do NU-
COM, Carla Batista, neste instrumento 
constam, inicialmente, 357 itens propos-
tos entre novas aquisições/contratações, 
prorrogações contratuais e aquisições por 
meio do sistema de registro de preços, 
dos quais a Administração deferiu 292 
- que deverão ser executados até o final 
do ano, podendo haver inclusão, exclu-
são ou o redimensionamento de itens em 
períodos que serão definidos em breve, 
considerando que o Plano é uma ferra-
menta dinâmica de gestão.

Segundo Carla Batista, o PAC visa, em 
suma, o alinhamento das propostas de 
aquisições das unidades demandantes às 
reais necessidades da SJBA, o êxito no 
atendimento ao usuário, a identificação 
de oportunidades de economia referentes 
a recursos materiais e financeiros, além 
da formação de dados confiáveis que 
apoiem o ordenador de despesas na to-
mada de decisão sobre as contratações 
que serão realizadas pela Seccional. 

A diretora do NUCOM ressalta ainda 
que, a Seção Judiciária da Bahia vem 
envidando esforços para aprimorar a ela-
boração do Plano Anual de Contratações, 
ao passo que já vem utilizando esse me-
canismo como principal instrumento da 
gestão de aquisições, posto que reflete o 
resumo da governança instituída sobre o 
tema e tendo em vista o atendimento à 

sua missão institucional e aos interesses 
da sociedade.

Segundo ela,  o processo de criação 
do PAC 2021 se constituiu, num  primei-
ro momento, no levantamento de neces-
sidades junto às unidades demandantes, 
cabendo a  cada uma  elencar as suas 
propostas de contratação, relacionar as 
que precisam ser prorrogadas, além de 
listar as aquisições por meio do sistema 
de registro de preços. 

Após essa primeira fase, os dados fo-
ram catalogados e com o auxílio do NU-
CGE, que brilhantemente disponibilizou 
formulários através de ferramenta pró-
pria do Google, os dados coletados foram 
consolidados, sendo possível então sua 
apresentação  em forma de painel, utili-
zando o sistema Power BI.

Na última etapa, o NUCOM convidou 
a SECAD, o NUCAF e o NUASG que ava-
liaram  a oportunidade e a conveniência 
das necessidades apontadas, conside-
rando o momento orçamentário atual,  
alinhando-as  aos objetivos estratégicos 
e diretrizes da Seccional. 

Para a diretora do NUCOM, Carla Ba-
tista, em que pese ainda não haver forma-
lizado o Comitê Gestor de Contratações, 
as unidades acima mencionadas agiram 
como tal e realizaram diversas reuniões, 
apoiadas nas planilhas que alimentam o 
painel, a fim de analisar e deliberar cada 
um dos 357 itens indicados.

Para conferir a apresentação e pai-
nel do PAC 2021, acesse: https://portal.
trf1.jus.br/sjba/transparencia/licitaco-
es/2021-5.htm

Esta matéria está associada ao ODS 8 
(Trabalho Decente e Crescimento Econô-
mico), 9 (Indústria, Inovação e Infraestru-
tura), 12 (Consumo e Produção Respon-
sáveis) e 16 (Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes).
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