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Ao tempo em que informo estarem sendo adotadas as medidas saneadoras, nos termos
apontados no Acórdão TCU na 1627/2013 - Plenário, bem assim no Relatório de
Monitoramento
e Inspeção, e nas determinações constantes nos Ofícios CS]T.SG.CCAUD
N° 111 e 146/2017, apresento informações que esclarecem algumas questões apontadas e,
também, dá ciência a essa Corte de Contas das providências que estão em curso.
Utilizando a sequência estabelecida no ofício acima citado, informo o que segue.

1) ApHcação de penaHdades e encerramento do contrato de execução da obra.
1.1.
Ojiáar a PGl~ para prolJidêmiaJ /lO qm lange à i/lJ"Cri(iiona DÚJzda AlúJa, OJ débiloJ ajui::;.adoJ
do 1BTH e da f'lll1dariio EJcola Politél'l1ica.
Por meio do Of. DG 0024/2018 (Anexo 1) a PGFN foi instada a adotar providências, no
sentido de inscrever o Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat - IBlH e a Fundação
Escola Politécnica da Bahia - FEP na Dívida Ativa, por conta dos débitos contra elas
apurados.
Dadas algumas inconsistências na condução das ações pela AGU e pela Procuradoria, foram
enviados os ofícios DG 0041 e 0048/2018 (Anexos 2 e 3), com os elementos de fato e direito,
necessários para que seja concretizada a inscrição na D.AU ..
1.2.

Ree.'\wJ2e da apurarão dOJ IJaloreJ dedll:::jdoJ da multa aplicada à Cin::;.elEngenharia,
Je aJ í'Orref'õeJ neceJJcíriaJ para a í'Obra1Zfa de elJenluaú IJaloreJjàltanteJ.

promolJendo-

Orientada para tanto, a Coordenadoria de Contabilidade deste TRT5 reexaminou o crédito
abatido dos débitos atribuídos à Onzel, desta feita descontando os impostos incidentes sobre
os referidos créditos, o que gerou crédito menor e, via de consequência, incremento no valor
devido pela empresa à União (Anexo 4).
Em sequência, por meio do Of. DG 0022/2018 (Anexo 4c) foi apresentada
complementar da Cinzel, para compor o montante ajuizado.
Registre-se que, em relação à Onzel Construtora
da Dívida Ativa, sob n° 40.6.14.018096-02.

Ltda., já existe tombamento

à PGFN

dívida

nos sistemas

Os atos em tomo desses procedimentos - bem assim as ações encaminhadas - estão sendo
registradas no Processo Administrativo - PROAD 11835/2017.
Por fim, mas não menos importante e, mesmo não tendo composto item de desdobramento
do ofício a que nos reportamos neste momento; mas, por ter sido mencionado no caput do
tÍtulo 1, tomamos a apresentar as razões que levaram a Administração a não rescindir o
contrato com a Construtora Onze] Ltda., o que foi entendido como en(enumenlo do conlralo de
forma imprópria. Senão, vejamos:
ENTENDIMENTO

DO TCU - RECEBIMENTO

INDEVIDO DA OBRA

Mesmo tendo verificado as informações que envolveram o exaurimento do contrato, a Corte
de Contas concluiu que a Administração deste 5° Regional oplotl por deixar o contrato vencer
e, por conseguinte, receber a obra no estado em que se encontrava. O encerramento da
avença não foi, no entanto, um ato opcional; e, sim, consequência do contexto então
vivenciado, e que culminou com a decisão da Mesa Diretora, de não mais prorrogar o
contrato da Onzel (Anexo 12).
É preciso mais uma vez registrar que o quadro da época apresentava elementos complexos,
que não se resumiam à empresa Onzel, embora os trabalhos por ela apresentados tivessem
merecido duras reprimendas, como as registradas nos autos do processo 09.53.09.00119635, e que culminaram com a aplicação de multa, no valor de 711.620,51 (setecentos e onze
rrúl seiscentos e vinte reais e cinquenta e um centavos), em razão do atraso da obra em 211
dias, provocado pela contratada.
Bem assim e, mais uma vez utilizando a inteligência do art. 87, § 1.0 da Lei 8.666/93, na
ausência de garantia contratual, a prudência recomendou a retenção do crédito reconhecido
à contratada, no valor de R$527.571,65, de modo que se pudesse assegurar o êxito da futura
cobrança do crédito da União, decorrente do atraso na execução da avença celebrada com
aquela construtora.
Como dito, além dos problemas enfrentados na execução do projeto, outros - de grande
complexidade - advínham, justamente, dos projetos! Tanto que, em diversas oportunidades
no curso do contrato, plantas tiveram que ser corrigidas, o que, também, concorreu para o
atraso da obra. Prova disso foi autuação do processo 09.53.15.5772-35, cujo objeto foi,
justamente, a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo,
com vistas à readequação do Ed. Administrativo 4. Ressalte-se, essa readeqllafiio passou pela
atualização e harmonização dos projetos existentes.
Na convicção dos danos causados pela inadequação dos projetos, que resultou o atraso da
obra, foi aplicada pena ao Instituto Habitat, no valor de R$122.736,80 (cento e vinte e dois
mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).
Acresça-se ao já exposto, as implicações decorrentes da fiscalização insatisfatória promovida
pela Fundação Escola Politécnica, que endossou as plantas do IBm (as quais acabaram
questionadas), quando de sua execução pela Onzel. Em consequência e, por conta de
fiscalização do TCU, foi gerado o Acórdão 1627/2013 - Plenário, item 9.1.1. - que
determinou a adoção de medidas administrativas, para ressarcimento ao erário de prejuízos
que teriam sido causados por essa Fundação ..
Registre-se que a Corte de Contas concluiu que a Fundação não realizou - de maneira
eficiente e eficaz - o serviço objeto de seu contrato, entendendo ser necessária a devolução
integral do valor recebido deste 'IRT (R$ 115.000,00).

Dita situação, analisada em sua conjw1tura, não autorizava o Tribunal a responsabilizar
wúcamente a construtora Gnzel, rescindindo o contrato. De mais a mais e, evitando assumir
os custos de wna nova licitação que, certamente, não atrairia empresas do ramo (dado o alto
custo de mobilização, em face do que restava ser executado - apenas para o módulo IV);
considerando-se o contrato original, a administração deste Regional buscou, à exaustão,
concluir o que fora contratado.
Além disso, havia outro importante fato a ser considerado em uma possível nova
prorrogação da avença: a probabilidade matemática (informada pelas áreas técnicas) de ser
ultrapassado o limite de 25% permitido por lei para a realização de aditivos, no caso de
prosseguimento da obra, a partir daquele momento.
A situação narrada, aliada à necessidade constante de dar explicações ao TCU e ao CSJT, em
seus papeis de auditoria; fazer correções no rumo da obra, enfrentando falhas praticadas por
todos os agentes desse processo construtivo; e, ante a decisão da Mesa Diretora, de não
admitir que os custos da obra ultrapassassem o percentual de 25%, o que restou decidido em
Rewúão, na Presidência do Tribunal, em 25.01.2013 (Anexo 12), houve por bem à
Administração; apoiada tecnicamente pela área de engenharia do 1RT5; tendo recebido a
obra em questão com pouco mais de 8% de execução, encerrá-la com execução aproximada
de 97% do contrato (Recebimento da Obra no Estado em que se Encontra).

É preciso ter em mente que a possibilidade de extrapolação do percentual relativo aos
Termos Aditivos sempre foi uma das preocupações da administração, nos biênios 2011/2013
e 2013/2015, principalmente por conta do Terceiro Termo Aditivo, anteriormente editado.
Nele, haviam sido reincluídos diversos itens - mas não todos -, suprimidos da planilha
original, em razão de insuficiência orçamentária para contemplação da totalidade da obra que
viria a ser contratada. Por conseguinte e, tendo sido lavrado na fase inicial da construção,
dito Termo Aditivo consumiu, de forma isolada, quase todo o percentual admitido para
acreSCllllOSao contrato.
I

•

Não obstante, mesmo enfrentando toda sorte de problemas durante a construção,
conseguiu-se manter eqtúlibrados o saldo do contrato e sua execução, até o limite da
possibilidade legal de sua continuidade.
Por isso, repita-se, as conclusões da administração decorreram de rewúão anteriormente
realizada juntamente com representantes da Gnzel, da qual foi gerada Certidão
Grcunstanciada, quando foi informado à empresa que o Tribunal não poderia ultrapassar o
limite de 25% de acréscimos. Na ocasião, a Onzel demonstrou sua concordância com a
paralisação da obra, conquanto houvesse feito ressalvas à quitação dos valores relativos à
taxa de administração, calculada pelo valor médio encontrado pela fiscalização.
Quanto ao Termo de Recebin1ento da Obra no Estado em que se Encontra, foi docwnento
que se constituiu wn atestado técnico requerido pela construtora Cinzel, e que refletiu o
percentual da obra efetivamente realizado. Ao mesmo tempo, dado o seu ruvel de
detalhamento, se compatibiliza totalmente com o lermo cimtnJtanciado (porque o é, de fato)
exigido nos recebimentos descritos nas alineas a e b, inciso I, do art. 73, da lei 8.666/93.
Ressalte-se que, quando assumiu e prosseguiu com os trabalhos, a partir de novembro/2011,
a administração foi informada de que a funcionalidade do módulo IV se operaria com a
finalização do conjtmto da obra, inclusive por aspectos estruturais, de eficiência e de

economicidade. Como descrito na Certidão Grcunstanciada acima referida, só para se ter
uma ideia, era corrente o entendimento de que a construção de uma subestação elétrica para
atendimento de um único módulo, sem que houvesse sido originalmente prevista, acarretaria
transtornos - além do alto custo -, posto que a previsão inicial era a da construção de uma
subestação suficiente e adequada para o conjunto da obra.
Por isso e,
exaurimento
juntamente
recebimento

independentemente de terem sido paralisados os trabalhos por conta do
do contrato, a intenção do Tribunal era a de concluir a obra do Módulo IV
com o restante do complexo, o que o autorizaria a emitir os termos de
aqui tratados. Isto, por dois motivos:

a) o primeiro deles se constituiu achado de auditoria apresentado no acórdão em questão
(item 3), nos seguintes termos: (...) DeHe modo, lenHe [,'01?figuradaa silllaf'ào de recebimenlo da obra
[,'Om97,16 % de e:,:ectl!:'ào;sem, contudo, ela estar funcional (grifei). Esclareço que a citada
ausência de funcionalidade não decorreu necessariamente do percentual restante. Tomo a
explicar: mesmo se o contrato houvesse sido plenamente cumprido, não teria tido o condão
de deixar a obra funcional. É que não constaram do contrato original itens indispensáveis
para tanto, a exemplo da totalidade dos elevadores (dos três necessários, apenas um foi
contemplado, no 3° Termo Aditivo); a subestação elétrica, como explicitado; o sistema de
ar-condicionado; o acesso ao prédio (o existente é provisório); o projeto de combate a
incêndio, aprovado pelo Corpo de Bombeiros; e,
b) o segundo, porque não se verificou instrumento legal que comportasse/enquadrasse uma
forma de recebimento da obra naquele estágio, incompleta e sem funcionalidade. Foi o que
se extraiu do mpul do art. 73, que assevera: Executado o contrato, o Jetl o~jelo Jerá m'ebido (...).
A administração também concluiu à época que a entrega do referido atestado técnico - a
pedido da Gnzel- não obstaria a possibilidade de aplicação de outras sanções à empresa, de
natureza diversa das já aplicadas, por conta ,de sua responsabilização parcial no atraso da
obra. Isto, porque, mesmo não tendo concluído a construção, a Gnzel se mantém
responsável por falhas construtivas que venham a ser apuradas no período legal de garantia
da construção. É o que dispõe o § 2° do referido art. 73, Ii/lerú:
§ 2° o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

As informações já prestadas dão conta de que a administração deste 5° Regional, no período
de novembro de 2011 a novembro de 2015, cuidou de preservar o Erário de prejuízos, ao
reter créditos reconhecidos à empresa, para compensá-los com os valores decorrentes de
penalidades impostas à construtora Gnzel, por prejuízos que foram apurados, e cuja
responsabilidade lhe foi atribuída, o que demonstra o cumprimento do quanto apontado no
item 9.1.1.2, do citado acórdão do TCU.
Não tendo havido o recolhimento aos cofres da União dos valores imputados ao Instituto
Habitat (diferença entre crédito e débito) e à Fundação Escola Politécnica, por já não haver
valores a serem glosados, foram expedidos à Advocacia Geral da União os Ofícios DG n. °
0162 e 163/2013, de 04/10/2013, bem assim o 003/2014, de 13/01/2014 (docs. 4, 5 e 6),
para que promovesse as ações necessárias à recuperação dos respectivos montantes. Tudo
isto foi devidamente informado ao TCU por meio dos ofícios GP nO. 1831/2013, de
04/09/2013, e 0008/2014, de 07/01/2014 (docs. 7 e 8).
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§ 4° do multicitado art. 73 que, aparentemente,

sobre a correta

à

não sendo o
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do item 9.1.1.1.,

à vista

do que

supre a ausência do documento

da obra, de forma provisória ou definitiva.

Ao fim, temos que a linha de argumentação aqui defendida para demonstrar o acerto da
Administração, ao não rescindir o contrato naquela ocasião, encontra eco no parecer n. o
13/20 13/CPLC/DPCONSU/PGF/

AGU, DE 26/02/2013,

aqui transcrito,

no particular:

EMENTA
ADMINISTRASTIVO. CDNIRATO DE ESCDPO.
ENCERRAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNOA.
CDNSEQUÊ
OAS.
I.
Os contratos administrativos classificados como "de escopo" sujeitam-se a
prazos deteoninados de vigência assim como todo e qualquer outro contrato
administrativo.
lI.
Ultrapassado o prazo de vigência de um contrato administrativo sem a
tempestiva prorrogação, extingue-se o contrato fOlmal, inaugurando uma
situação de existência (pendência) de obrigações lastreadas em mero contrato
verbal e com prazo indeteoninado, irregularidade a ser sanada por meios
Juridicamente admissíveis.
III.
Não se admite a prorrogação de contrato administrativo depois de encerrada
sua vigência, ainda que se trate de contrato de escopo.
IV.
É inadmissível a rescisão de um contrato administrativo depois de findo o
prazo de vigência.
V.
As soluções juridicamente admissíveis para a conclusão do objeto (escopo) de
um contrato administrativo podem variar conforme o caso; vão desde o dever
de indenizar eventual execução depois de vencido o prazo, apuradas as devidas
responsabilidades, até a realização de uma nova licitação ou sua dispensa.
VI.
Diante do caso concreto, cabe à consultoria jurídica do órgão orientar sobre as
possibilidades juridicamente admissíveis, dentre as quais não está a prorroga~ão
nem a rescisão do contrato vencido, e ao gestor optar por aquela que entenda
mais adequada.

Tendo que a ante dita situação, analisada em sua conjuntura, não autorizava o Tribunal a
responsabilizar unicamente a construtora Gnzel, rescindindo o contrato, inclusive para evitar
assumir os custos de uma nova licitação que, certamente, não atrairia empresas do ramo
(dado o alto custo de mobilização, em face do que restava ser executado - apenas para o
módulo IV);
Considerando que, nos termos do contrato original, a administração buscou, à exaustão,
concluir o que fora contratado, sem ultrapassar o limite de 25% permitido por lei para a
realização de aditivos, no caso de prosseguimento da obra, a partir daquele momento, e;
Visto que as conclusões

da a ministração

época, quanto de reunião havida juntamente
Certidão Grcunstanciada

decorreram

com representantes

à

da Gnzel, da qual foi gerada

que, ao mesmo tempo, se compatibilizou

- porque o é, de fato - exigido nos recebimentos
73, da lei 8.666/93);

tanto de decisão da Mesa Diretora,
com o lermo âmtnJ/anáado

descritos nas alíneas

a

e b, inciso I, do art.

2) Em relação ao Edifício Administrativo 4:
2.1. Adolar prolJide/lciaJ para garantir a tlJaI1t1ten~"àoe conJemar"ào do prédio, a Jim de pre.rertJar aJ
caraderÍJticaJ originaiJ da edificarão eprelJenir a perda do de.rempenbo por degrada~"àodOJ JellJ JútemaJ.

Nesse propósito, foi contratada a empresa Full Estruturas Ltda. - ME (pROAD 6785/2017),
que elaborou laudo de avaliação da estrutura metálica do edifício. Em sede de conclusão, não
foi observado nenhum perigo iminente de ruína da estrutura (pág. 99 do relatório). Sem
embargo, a empresa recomendou a recuperação da pintura de todas as partes afetadas, o que
exige tratamento especial.
Nesse desiderato, foi aberto processo (pROAD 1496/2018), que prevê a total recuperação
do Módulo 4, envolvendo não só os serviços de pintura da estrutura metálica, como o reparo
e/ ou substituição de forros e pisos vinílicos danificados.
3) Em relação ao remanescente
do Complexo Sede do TRT:

da obra de construção do Ed Adm 4 e ao restante

Já se encontra concluído o projeto de alocação das unidades do Módulo 4 (Anexo 5); do
mesmo modo, o Programa de Necessidades, devidamente atualizado. A ele se unirão os
Termos de Referência dos Projetos Complementares. Esse material servirá de base para a
contratação dos projetos complementares que, por seu Ulmo, serão o norte para que se possa
licitar a obra de conclusão do prédio, agregando-lhe autonomia de funcionamento.
Com referência aos subitens 3.1, 3.2 e 3.3, esclareço que as exigências constantes do ofício
CSJT.SG.CCAUD N° 111/2017, ratificadas pelo ofício CSJT.SG.CCAUD N° 146/2017,
foram objeto do Ofício DG nO135/2017, de 27/12/2017 (Anexo 6) (apresentação do Plano de
Arão intillllado Plano In/egrado de Prqje/o - PIP, com a propoJ!a de diretri:;p para a contintla~"ào daJ
prolJidêl1ciaJ que, !1eceJJariamen/e, delJem anteceder a tomada de deci.rão JODrea con.r/nl(ão da n01Ja.rede do
TRT5 no Centro AdminÍJtratúJo da Bahia-CAB, em atenrão ao quanto determinado no art. 2° do Ato
TRT5 .f-33/2017),
(Anexo 7); e do ofício DG 043/2018, de 28/02/2018 (Anexo 8), com
mesmo enfoque (e qtle bUJcol!atender ao ATO nZT5 N° 0.f-59/ 20 17(Anexo 9), que il1Jlituil! Grupo
de Trabalho para aJJeJJorar a Cominão de Re1!iJào doprograma de NecenidadeJ), sendo que este último

foi encaminhado à Presidência deste TRT5 com sugestão de inclusão como matéria em
sessão extraordinária do Tribunal Pleno desta Corte, realizada no dia 12.03.2018.
Como resultado da referida sessão, a composição Plena deste TRT5 deliberou no sentido de
concluir a construção do Módulo 4 - tomando-o funcional-, e não prosseguir com a obra
de construção do restante do complexo (Anexo 10). Esta decisão foi corroborada na sessão
realizada em 26.03.2018. Em substituição, foi autorizada pelo T. Pleno a realização de
estudos, com vistas à adoção de medidas altemativas para alocação de todo o Tribunal em
outra edificação.
Isto implicará a publicação de Edital de Chamamento Público, em busca de equipamento
porventura existente em Salvador, que possa abrigar o conjunto de magistrados e servidores
hoje distribuídos em três edificações: duas no bairro de Nazaré e uma no bairro do Comércio.
Em face do quanto deliberado por este 5° Regional, entendemos que perdeu o objeto o
estudo de impacto determinado pela Corte Superior, posto que o seu objeto seria, justamente,
o de avaliar a relação custo- benefício da construção do restante do complexo.
Para manter compatível a decisão do T. Pleno deste TRT5 com a determinação do TCU,
ratificada na ação de monitoramento da Corte Superior da Justiça do Trabalho, informo que

foram realizadas alterações no Plano Plurianual de Obras; e restou definida a edificação no
CAB (Módulo 4) como prioridade deste TRT5, nos termos preconizados no item 3.3.
4) Capacitação
Apresentamos

da equipe de fiscalização dos serviços de engenharia

o plano de capacitação

da equipe de engenharia

deste TRTS

deste 5° Regional (Anexo

11).

~=

Por todo o exposto, reafirmamos

~o1 lftidão,

Tarcísio Filg~
Diretor-Geral do TRTS

que a Administração

mantém a convicção de ter trilhado

uindo a pauta da legalidadeque lhe é peculiar.

