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PROCESSO N.o09.53.11.0084-35
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/11
Aos 04 (quatro) dias do mes de marco do ana de 2013, as 08 horas, na Sala de Reuni6es do
Niicleo de Manutencao e Projetos, 3° andar, do Ed. Pres. Medici, reuniu-se a Comissao
Especial de Licitacao, designada pelo Ato TRT5 n? 0111/2013, estando presentes 0 Exmo. Sr.
Juiz do Trabalho Ivo Daniel P6voas de Souza, presidente da CEL, os membros Claudio
Liberato de Matos dos Reis, Katia de Souza Moura, Victor Emilio Feital Soares, Felipe Borges
Cunha e Romulo Soares Polari Filho, nomeados atraves da Portaria n? 111/2013, para
prosseguimento da discussao e deliberacao dos procedimentos a serem adotados no intuito de
elaboracao do edital para construcao do complexo arquitetonico da nova sede do TRT5 no
CAB, bern como para a conducao do respectivo processo licitat6rio. Iniciada a reuniao, foi
feita uma breve exposicao acerca dos novos documentos juntados aos autos. Neste ponto, a
Comissao verificou que alguns documentos veiculam decis6es, as quais imp6em a adocao de
medidas preliminares, necessarias ao prosseguimento do feito, dentre as quais se aponta a
necessidade de conferencia das planilhas e dos projetos, conforme Offcio GP n" 0465/2012,
subscrito pela atual Presidente do TRT5, Desembargadora Vania Chaves. Ressaltou-se a
indicacao de tecnicos da Caixa Economica encarregados de auxiliar 0 Niicleo de Manutencao e
Projetos na elaboracao de Termo de Referencia com a finalidade de contratacao de empresa
especializada na analise de projetos e elaboracao das respectivas planilhas. Foram, ainda,
comentadas as possfveis alteracoes importantes do Projeto Basico no tocante ao item
"Seguranca do Trabalho", atualmente em elaboracao pelo Nucleo de Manutencao e Projetos.
Ademais foi noticiado urn possfvel encerramento do contrato firmado com a empresa Cinzel,
responsavel pela construcao do M6dulo 4, restando diividas acerca de inclusao ou nao de
eventuais services remanescentes no atual Projeto Basico do complexo. Outro ponto
assinalado pelo membro Felipe Cunha foi em relacao a inexistencia no atual projeto de
previsao para implantacao do PJE e da Sala Cofre. Tambem foi mencionada pela servidora
Katia a existencia, nos autos, de parecer do CJST (fl. 775 verso), em auditoria realizada no
processo em junho de 2011, determinando a consulta deste Tribunal ao Corpo de Bombeiros,
questionando sobre a "adequacao do projeto arquitetonico as suas necessidades, para 0 caso de
eventual incendio'', nao obstante ter sido realizada a revisao do projeto pela Escola Politecnica
e aprovacao pela SUCOM. Foi ressaltado que a Comissao Especial responsavel pela
fiscalizacao do contrato de elaboracao dos projetos da nova sede, instituida atraves da Portaria
n" 1830/2009, em que pese 0 falecimento do seu presidente, Dr. Rui Vinhas, nao se pronunciou
sobre as revis6es realizadas, inclusive as apontadas por ela pr6pria (fl. 956). Foi ventilada a
ausencia, nos autos, do novo contrato firmado com a Caixa Economica, elemento
ue
indispensavel para sua compatibilizacao com 0 edital a ser elaborado. Verificou-se, aind
a licenca ambiental constante nos autos encontra-se com prazo expirado, restando apena
noticia (fl. 1026) da sua renovacao. Outrossim, da analise dos autos constatou-se ause cia de
ART's de alguns projetos e daqueles que foram modificados; novo memorial desc itivo;
Termo de recebimento dos projetos alterados; novo cronograma ffsico-financeiro,
va
composicao de encargos trabalhistas. Neste contexto, a presente Comissao entende co 0
necessario 0 posicionamento da atual Administracao sobre os seguintes it ns:
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Necessidade de conferencia das novas alteracoes do projeto perpetradas pelo Instituto
Habitat, de acordo com 0 posicionamento da atual Presidente do TRT, com ou sem
contratacao de empresa para este fim especffico;
Revisao do Projeto Basico para contemplar as novas demandas surgidas com 0
Processo Judicial Eletronico (PJE), Sala Cofre e Seguranca do Trabalho;
Inclusao no Projeto Basico dos services remanescentes da construcao do Modulo 4,
haja vista eventual encerramento do contrato da empresa Cinzel responsavel pela obra;
Inspecao a ser realizada no projeto pelo Corpo de Bombeiros no tocante ao combate a
incendio, conforme determinacao do CSJT;
Ausencia, nos autos em tela, de aprovacao dos projetos pela Comissao Especial de
Fiscalizacao, criada para este fim;
Permanencia da Comissao Especial de Fiscalizacao designada pela Portaria n"
1830/2009;
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Juntada do novo contrato firmado com a Caixa Economica Federal;
Juntada da nova licenca ambiental;
Juntada do novo memorial descritivo, advindo das modificacoes realizadas;
Juntada das ART's de elaboracao dos projetos alterados;
Juntada do Termo de Recebimento dos projetos alterados, nos termos do art. 73 da lei
8.666/93, devidamente firmados e aprovados pela comissao responsavel:
12 Juntada do novo cronograma fisico-financeiro;
13 Juntada da composicao dos encargos trabalhistas utilizados na composicao do preco.

Em face do exposto, a CEL deliberou encaminhar os autos a Diretoria Geral para que
determine as unidades responsaveis a realizacao dos atos supracitados. De-se ciencia da ata
desta reuniao a Presidencia do Tribunal e a Diretoria Geral. Cientes os membros presentes. E
nada mais a constar, lavrou-se a presente ata que segue assinada pelos membros da
Comissao.rIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Salvador, 06 de margo de 2013.
Oficio CEl n.D 002/2013

Excelentissima Senhora
VANIA JACIRA TANAJURA CHAVES
Desembargadora Presidente
Tribunal Regional do Trabalho
NESTA

Senhora Presidente,

Valho-me do presente, para comunicar a Vossa Excelencia as
conclusoes acerca dos assuntos discutidos na reuniao da Comissao Especial
de tlcltacao (CEl) , constituida para conduzir

0

processo de contratacao do

servlco de construcao da nova sede do TRT5 no CAB, ocorrida no dia 4 do
presente meso Os trabalhos desta comissao permaneceram suspensos par
mais de um ano, enquanto diversas providencias administrativas faram
conduzidas com

0

fito de rnelhor instruir

0

processo de contratacao aqui

tratado.
A CEl verificou que alguns dos novos documentos juntados aos autos
do processo 09.53.11.0084, Concorrencia Publica 01/2011, veiculam decisoes
que

trnpoern a adogao de medidas preliminares pela Admlnistracao,

necessaries ao prosseguimento do feito. Par esse motivo, julgo oportuno
ressaltar que a elaboracao do edital

e 0 ultimo ato da fase interna do process

licitat6rio, razao pela qual somente pode ser realizada ap6s a conciusao d
todas as etapas preliminares, culminando com a adequada lnstrucao d
processo administrativo. Os atos ainda pendentes, ate entao identificados,
encontram-se listados na c6pia da ata de reuniao anexa a este oficio.

.J.o1tJ
Na oportunidade, aproveito para retorcar 0 entendimento de que os
trabaihos ate agora desenvolvidos por esta Comissao Especial de ucltacao
tem tide como tater condutor 0 atendimento ao interesse deste E. Tribunal e a
garantia da saude deste grande empreendimento que e a construcao da nossa
nova sede, cuja realizacao entendemos ser de lrnportancla estrateqlca para 0
futuro do Tribunal.
Renovo protestos de consideracao e apreco,
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Ao Senhor
TARelSIO JOSE FILGUEIRAS DOS REIS
Diretor Geral
Tribunal Regional do Trabalho da sa Regiao
NESTA

Senhor Diretor,

Venho, por meio deste, informar a V. Sa. acerca da reunlao da
Comissao Especial de tlcltacao (CEl), constitufda para conduzri

0

processo de

contratacao do service de construcao da nova sede do TRT5 no CAB, realizada
no dia 4 do presente meso
A CEl veriflcou que alguns dos novos documentos juntados aos autos
do processo 09.53.11.0084, Concorrencla Publica 01/2011, veiculam decis6es
que

imp6em

a adocao

de medidas

preliminares

peta Adrninistracao,

necessarlas ao prosseguimento do feito. Par esse motivo, julgo oportuno
ressaltar que a slaboracao do edital, determinada par V. Sa. no anverso da fl.
1.083,

e0

ultimo ato da fase interna do processo licitat6rio, razao peia qual

somente podera ser realizada apos a conclusao de todas as etapas
preliminares,

culminando

com

a

adequada

instrucao

do

processo

administrativo. Os atos ainda pendentes, ate entao identificados, encontram-se
listados na copla da ata de reuniao anexa a este otlcio.
Em face do exposto, solicito a V. Sa. que determine as unidades
responsaveis a realizacao dos atos e juntada dos documentos elenca os
ata supramencionada, de forma a conferir ao feito a regularidade fo
material necessaria para

0

prossegimento do certame em conqruencia co

principios e dispositivos constantes do estatuto licitat6rio federal.
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Na oportunidade, aproveito para retorcar a postura de compromisso e
responsabilidade em relacao aos trabalhos ate agora desenvolvidos par esta
Cornisao Especial de Licitacao, tendo como objetivos maiores a atendimento
ao interesse publico e a garantia de realizacao deste grande empreendimento,
de importancia vital para a nossa lnstituicao.

