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A Sua Excelência a Senhora
VÂNIA J. T. CHAVES
Desembargadora Federal do Trabalho
Presidente do TRT da 5ª Região

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a, respeitosamente, levo ao conhecimento de Vossa Excelência
que falhas ou omissões relacionadas aos projetos que subsidiam a construção do
Módulo IV, parte do complexo da nova sede do TRT da 5ª Região no Centro
Administrativo da Bahia, têm gerado atrasos na obra e conseqüentemente pleitos
de administração local por parte da empresa contratada. Da mesma forma,
Comissão Especial de Licitação levantou a necessidade de conferência dos projetos
já apresentados e tidos como definitivamente entregues porque conferidos pela
Fundação Escola Politécnica da Bahia, para prosseguir a licitação do restante do
empreedimento.
Por essa razão o TRT da 5ª Região, incrédulo quanto à suficiência dos projetos até
aqui apresentados, deliberou no sentido de realizar Acordo de Cooperação Técnica
com a Caixa Econômica Federal para elaborar termo de referência para contratar
empresa gerenciadora de projetos que, ao fim e ao cabo, irá conferir o que em tese
já fora conferido.
Assim que, considerando a responsabilidade técnica pela elaboração dos projetos
executivos de arquitetura e complementares pelo Instituto Habitat, cujas
providências foram solicitadas por Vossa Excelência, por meio do OFGP 155/2012,
sugiro a expedição de novo ofício à AGU, desta feita objetivando a
responsabilização da Fundação Escola Politécnica da Bahia, eis que contratada
justamente para a verificação dos projetos sobreditos.
Anexas as seguintes peças do processo 09.53.09.0212-35 cujo objeto é a
contratação da Fundação Escola Politécnica da Bahia: fls.
1. 84/88
11. 237
2. 164/165
12. 242/243
3. 186/189
13. 280/281
4. 190
14. 282
5. 196/198
15. 283
6. 200
16. 287
7. 201/204
17. 360/363
8. 205
18. 382/383
9. 208/209
19. 384
10. 219

Além das peças anteriores, acompanham ainda este ofício os seguintes documentos:
1. Ata da Comissão Especial de Licitação
2. Ata de reunião DG 003/20102
3. Planilha de acompanhamento da execução do contrato com os valores pagos à FEP.
Respeitosamente,

Tarcísio Filgueiras
Diretor-Geral

