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Mudanças na legislação para aquisição de bens

Encontro de TI
de Outubro

TERÇA

Dia do Servidor 

Aniversariantes

TRF5 promove palestra sobre espiritualidade e saúde 
programação 
do Tribunal 

Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 em 
comemoração ao Dia 
do Servidor Público, 
que já contou com 
a exposição “Minha 
Vida” e Show de Ta-
lentos, teve continui-
dade ontem (28), com 
uma palestra sobre cuidado com 
o bem-estar físico e mental dos 
trabalhadores da Corte. A convite 
do Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS), em parceria com o Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH), o psiquiatra 
e doutor em Psicologia Marcus 

A

Proteja-se!O Núcleo de Licitações do TRF5 
informa aos servidores envolvi-
dos em processos de contratação 
de bens e serviços uma mudança 
na legislação que disciplina os 
procedimentos. De acordo com 
o art. 6º, inciso I, do Decreto nº 
10.024/2019 da Presidência da 

Juiz Federal Augusto César 
de Carvalho Leal

SJPE

Ednalva Costa Marinho
NE SUSTENTÁVEL

Túlio Caldas apresentou, na Sala Capibaribe, 
a palestra “Sentido da vida: espiritualidade e 
saúde”. Diretor-geral do TRF5, Edson Santana 
saudou os servidores em nome da presidên-
cia do TRF5, na abertura do evento. Já na pa-
lestra, o psiquiatra ressaltou a importância do 
resgate da dimensão da espiritualidade em 
nossas vidas para a promoção do bem-estar, 

apresentando evidên-
cias científicas e ar-
gumentos filosóficos. 
“A espiritualidade não 
é uma coisa mística. 
Pode ser considera-
da como o afeto que 
estimula o interesse 
pelos outros e por 

República, que passou a vigorar 
desde ontem (28), será exigida a 
fase de “planejamento de contra-
tação” para aquisição de bens e 
sua inclusão nos autos do proces-
so. O procedimento, que antes era 
reservado somente à contratação 
de serviços, passa a ser uma exi-

gência, também, para a aquisição 
de bens. Dentre outras informa-
ções, o gestor terá que pormeno-
rizar as soluções oferecidas pelo 
mercado e explicar a razão da sua 
sugestão de aquisição de bens 
como sendo a mais viável, dentro 
de critérios técnicos e econômicos, 

para o Tribunal. O instrumento 
formal, que deverá constar dos 
autos do processo, é o “estudo 
técnico preliminar”. O modelo 
padrão está disponível no Núcleo 
de Licitações. Mais informações 
pelos ramais 9853 e 9851 ou pelo 
e-mail: cpl@trf5.jus.br.

É comum, nos dias de hoje, a 
utilização de GPS ou outros sis-
temas veiculares de orientação, 
mas, ao utilizá-los, esteja atento 
ao itinerário geral e evite cortar 
caminho por becos, vielas ou ruas 
desconhecidas e com pouco mo-
vimento.

si mesmo, se caracterizando por 
uma transcendência de nós para 
os outros. É um fator que possibi-
lita transformar o sofrimento em 
autoconquista; a culpa em oportu-
nidade de mudar para melhor; e a 
expectativa da morte em impulso 
de viver com mais intensidade e 
responsabilidade”, sugeriu Caldas.

Arte no hall - A 
exposição artística 
“Minha Vida”, com 
fotos e obras de 
arte dos servidores 
da Corte, ficará no 
hall de entrada do 
edifício-sede do 
TRF5 até a quarta-
-feira (30).

Representantes da Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação 
(STI) do TRF5 participam, até a 
próxima quinta-feira (31), em 
São Paulo, do Gartner IT Sym-
posium/Xpo 2019. O evento é 
destaque mundial e reúne dire-
tores e executivos da área de TI 
para trocar experiências e de-
bater sobre novas tecnologias e 
tendências do setor.  A diretora 
da STI, Fernanda Montenegro, 
os diretores Laureano Montar-
royos e Ricardo Schmitz, além 
dos supervisores Moacyr Gior-
dano e Robson Godoy acom-
panham os debates, com foco, 
também, nas apresentações 
sobre a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), que passará 
a vigorar no ano que vem. Na 
ocasião, o tema da LGPD foi 
abordado pelo juiz auxiliar da 
Presidência do Conselho Nacio-
nal de Justiça, Bráulio Gusmão.


