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Apresentando meus cumprimentos e atualizando V. Ex.•• sobre os atos de gestão 

da nova fase da obra do Edifício-Sede deste TRF, encaminho, para conhecimento, cópia dos 

seguintes documentos: 

a) "Comunicado sobre a opra da nova sede do TRF/1"" - divulgado na 
mídia, informando sobre a anulação da Concorrência n° 2/2007 e do 
Contrato 58/2007 e as medidas de retomada da execução da obra; 

b) Portaria/Presi/600 - 214, de ,.29/6/2009, que instituiu Çt Com)ssão 
Coordenadora da Retomada da Obra do Edifício-Sede do TRF1, 
incumbida de desempenhar as tarefas descritas no referido ato. 
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Rossana Clara da Silva Souza 

De: ASCOM-TRF1-Assessoria de Comunicação Social 

Enviado em: segunda-feira, 29 de junho de 2009 17:08 

Para: Emails do TRF1; Emails da JFAC; Emails da JFAM; Emails da JFAP; Emails da JFBA; Emails da 
JFDF; Emails da JFGO; Emails da JFMA; Emails da JFMG; Emails da JFMT; Emails da JFPA; 
Emails da JFPI; Emails da JFRO; Emails da JFRR; Emails da JFTO 

Assunto: Comunicado sobre a obra da nova sede do TRF/1." 

Comunicado sobre a obra da nova sede do TRFI 1.3 

Em decorrência do Termo de Compromisso de 12/5/2009, assinado entre o CNJ, 
a PGR e e TRF da P Região, baseado no PCA/CNJ 200810000001848 e em três 
relatórios de auditoria do TCU, principalmente o de n. 0 108/2009, que apontou sete 
irregularidades graves - ocorridas desde o planejamento inicial. da obra -todas 
seguidas de recomendação de paralisação do empreendimento, em face dos 

( indícios de danos ao erário, a Administração do Tribunal adotou as seguintes 
providências para cumprimento do Termo: 

1) expedição do Termo de Anulação n. o 1, de 22/05/2009, declarando nulos a 
Concorrência n. 0 2/2007 e o Contrato n. 0 58/2007 relativos à execução da Obra. 

2) dissolução da Comissão de Fiscalização da Obra; 
3) entendimentos com o Exército brasileiro, a CEF e a UnB/Labproj, viabilizando 

cooperação técnica na execução, fiscalização, supervisão e coordenação de 
projetos intervenientes das etapas da obra, bem como na revisão dos serviços 
executados; 

4) contratação de consultoria de engenharia civil especializada em orçC~mento de 
obras. 

Quanto ao custo de paralisação e retomada da obra, a Administração do TRF/1. 3 

esclarece que os gastos serão irrisórios diante dos prejuízos apontados pelo TCU no 
contrato anterior. 

Além das providências adotadas pelo TRF/P, o MPF instaurou o Inquérito Civil 
Público n. 0 1.16.000.001350/2009-14 para acompanhar o cumprimento do Termo de 
Compromisso. Simultaneamente, o CNJ, por iniciativa do Conselheiro Felipe Locke, 
constituiu o Comitê de Fiscalização de Obras do Judiciário, que acompanhará a 
execução do empreendimento. 

A Administração do Tribunal apresentará o novo plano de continuidade da obra 
ao CNJ até o próximo dia 13 de julho, obedecendo à economicidade, à correção das 
irregularidades apuradas e à prevenção de novos problemas. 

Finalmente, informa-se que as etapas já realizadas da obra serão aproveitadas. 

Administração do TRF da 1.3 Região 
" 

30/6/2009 
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PORTA~A/PRESI/600- 214 . DE 29 DE JUNHO DE 2009 
1 • ~ ~ -

.Institui a Comissão Administrativa de Retomada da Obra do 
Edifício-Sede dó TRF!. Revoga a Portarià/Presi/600- 178, 
de 30 de junho de 2008: ' 

O PRESIDENTE;DO -TRIBÚNAL REGIONAL FEDERA.L DA PRIMEIRA RÉGIÃO, 
' nó uso de suas atribuições e considerando: 

' . . ', . 
/ ' . . a) à Term:o de Compromisso firmado por este Tribunal em lz/5/2Q09,~pe,rante o Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ e 'a' Pro'curadoria-Geràl da República; ' . · · , 
. ' ' ' 

• . I . , 

. : b) a anulação da,Concotrência 11° 2/2007 e do Contrato n° 58/2007, relativos à. construção da 
n.ov'a sede deste TRF; . · . . . ' / .. . ' . · . · 

c) a retomada da ~onstrução do Edifício-Sede, cujos estpdos çncontram-se em andamento; 

RESOLV&: 

, · .Art. 19 INSTITUIR a Comissão Coordenadora da R~tomada da Obrá do Edifício-Sede do 
TRFÍ, composta dos seguintes membros: SÍLVIO FERREIRA, Diretor-Geral da Secretaria e Presidente da 

< Comissão; HAROLDO RODRIGUES . COUTO, Diretor do Centro de. Estudos e Apoio à Gestão 
Organizacional - Cenag .e Více-Presidente da Comissão;. FAiiiANE ALVARENGA PEIXOTO, Chefe da 
A~sessoria Jurídica'- ASJUR, LUIZ CARLOS MARINS DELAMÔNICA, Diretor' da Divisão de Engenharia· 

· eMànuten_ção- Dieng, JOSÉ MURILO .CRUZ BRITO, da Divis~o de Engenharia e Manutenção - Dieng, 
LUCIANO LOpES .DE PAULA, da Divisão de Engenharia e Manutenção- Diéng,e EDILMAR ALVES 
MACHADO, da Secretaria ·de Controle Interno - Seco i e Sc~retário cja Comissãp, 'para desempenhar às 
seguintes tarefas: · ' · 

. ; - . 
a) assessorar á Presiélê.ncia nos assuntos relativos à nova sede; 

• o, 

b) cpncluir o· novo. planode trabalho, ora em elaboração "ro âmbito da Secretaria do 
Tril:mnal; a ser apresentado áo Conselho National de. Justiça, em conformidaâe com o 
art. 2° uo Termo de Compromisso; • ·' 

c) cqordenar .as atividades de retóinada' e prosseguimento da obra,. inclusive as 
· desenvqlvidas por comissões específicas, zelando peJa observância dos critérios· 
·estabelecidos no art. 3° do' Termo de Comproníisso; 

d) preparar ós' expedientes necessários "ao atendimento das instâncias competentes, 
incluindo as informações periódicas para o Conselho Nacio!]al de Justiça,_previstas no 
art. 4°.doTermode Compromisso; ·1 . \ . . 

Art. 2° DESCONSTITUIR a Comissão Técnica de Revisão da Obra de Construção da Sede 
do TRF 1 • ~egião, revogando á Portatia/Presi/600- 8, de 30(6/2008. • 

de sua publicação. 
' 

, Publique-se. Registre-se. C 

·Desembargador 


