
 

 

 

 

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

2. ESPECIFICAÇÕES/VALOR DE REFERÊNCIA 

3. JUSTIFICATIVA DO PEDIDO 

4. OBJETIVO 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL E MEMÓRIA 
Rua Quarenta e Oito, 149, Encruzilhada, Recife-PE 

Tel: (81) 3325 1349 
_________________________________________________________________ 

PROJETO BÁSICO 
 

 

1.1 – O objeto deste projeto é a contratação de serviço técnico especializado, visando à 
restauração de obra de arte com valor histórico e artístico, que compõe o patrimônio deste 
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região. 

 
1.2 – Unidade requisitante: Seção de Gestão Documental e Memória. 

 
1.3 - A aquisição será realizada através de dispensa de licitação, em razão do valor da 
despesa, nos termos do art. 24, II, da Lei n° 8.666/1993. 

 
1.4 - É proibida a contratação de empresa da qual sejam sócios cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou magistrados do TRT6. 

 

 
 
Item 

 
Especificação 

 
Menor Preço 

(R$) 
 
1 

Serviço técnico especializado de restauração de obra de 
arte com valor histórico e artístico deste Tribunal 
(crucifixo de bancada, CB-76475). Proposta da Empresa 
Patrimonni. 

 
R$ 5.600,00 

 
 

3.1 – A presente contratação se justifica não somente em face da inexistência de serviços 
internos (servidores qualificados) que possibilitem a restauração do bem histórico e 
artístico, cuja complexidade demanda conhecimento especializado, como também em 
razão de seu precário estado de conservação, que apresenta danos no suporte, 
intervenções danosas, perda de policromia, manchas e sujidades, oxidação nos materiais 
metálicos, faz-se necessário serviço de restauração com a finalidade de recuperar sua 
integridade física, estética, documental e iconográfica. 

 

4.1 - O objetivo do presente projeto é a restauração de obra de arte com valor histórico e 
artístico (crucifixo de bancada, CB-76475) pertencente ao patrimônio deste Tribunal, 
impedindo o aumento da deterioração e recuperando a integridade original. 

 

 

5.1 - A proposta de preço deverá conter obrigatoriamente a descrição do item cotado, bem 
como a metodologia aplicada na avaliação do objeto, bem assim a assinatura e a 
qualificação do agente restaurador em serviços de mesma natureza anteriormente 
executados por este na área de restauração do bem histórico objeto deste projeto.  

5.1.1 - Caso a contratada seja empresa deverá ser, também, apresentado:  
5.1.1.1 - Dados da Empresa (Razão Social e CNPJ);  
5.1.1.2 - Prazo de entrega do serviço (máximo de 25 dias úteis);  
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6. DA SUBCONTRATAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

7. DEVERES DA CONTRATADA 

8. DEVERES DO CONTRATANTE 

5.1.1.3 - Dados do Representante Legal, CPF e assinatura (Podendo ser Digital);  
5.1.1.4 - Dados Bancários.  

5.1.2 - Caso a contratada seja pessoa física (especialista avaliador) deverá ser, também, 
apresentado: 

5.1.2.1- - Prazo de entrega do serviço (máximo de 25 dias úteis);  
5.1.2.2 - Dados do Representante Legal, CPF e assinatura (Podendo ser Digital);  
5.1.2.3 - Dados Bancários.  
5.2 - O critério de julgamento/aceitabilidade das propostas deverá ser o de MENOR 
PREÇO; 

 

6.1 – Considerando tratar-se de execução de serviço diretamente conectado a 
qualificação técnica do agente restaurador, que deverá ser apresentada na proposta de 
preço, é vedada a subcontratação do presente objeto. 

 
 

 
7.1 – Efetivar a restauração do bem objeto deste projeto, em um prazo máximo 25 (vinte 
e cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota de empenho; 

7.1.1- A remoção do bem a ser restaurado para fora do Prédio Sede do Contratante, 
ocorrerá mediante autorização, por escrito, do responsável patrimonial da unidade 
onde está localizado o bem a ser avaliado. 

7.2 - Fazer acompanhar, quando da entrega do serviço, a respectiva nota fiscal ou recibo, 
onde deve haver referência ao processo e à respectiva nota de empenho da despesa, na 
qual deverá constar o objeto do presente contrato com seu valor correspondente; 

 
7.3 – Obriga-se a Contratada, após a restauração do bem, disponibilizar uma ficha técnica 
para sua identificação, no qual se conste as características indispensáveis da obra de arte   
sob análise. 

 

 

8.1 – Autorizar a retirada do bem por parte do CONTRATADO; 
8.2 – Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados; 
8.3 – Atestar Notas Fiscais/ recibo, com ou sem ressalva, no prazo fixado neste 
instrumento; 

 

9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
9.1 - A Administração indicará de forma precisa, individual e nominal, agente responsável 
para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, a quem competirá às atribuições e 
responsabilidades do art. 67 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das sanções 
administrativas e penais cabíveis. 

 
10.2 – Cabe ao gestor/fiscal acompanhar a execução plena do contrato, em conformidade 
com as atribuições tipificadas nos Artigos 37 e 38, do ATO TRT6 Nº 51/2021, adotando 
todas as providências necessárias para assegurar o seu fiel cumprimento. 

 
 
10. DAS SANÇÕES  

 
10.1 - Pelo inadimplemento de qualquer obrigação ficará a CONTRATADA sujeita às 
penalidades a seguir indicadas aplicadas cumulativamente ou alternativamente, com 
determinação e grau de aplicação a critério da Administração, de acordo com a Lei nº. 
8.666/93: 

10.1.1 - Advertência; 
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10.1.2 - Multa; 
10.2 - A multa prevista no subitem 12.1.2 será de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total contratado, no caso de inexecução total; 

 
10.3 - Quando se tratar de atraso na execução do contrato, na entrega de documentos 
solicitados pelo CONTRATANTE ou qualquer outro descumprimento do contrato, a multa 
aplicada será de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao dia sobre o valor total do 
contrato até o cumprimento da obrigação principal, a entrega da documentação exigida 
ou o restabelecimento das condições contratuais, respeitado o limite de 5% (cinco por 
cento) desse valor e aplicando-se também o disposto no subitem anterior, caso o 
inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato; 

 
10.4 - A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da 
oportunidade de ampla defesa, na forma da lei; 

 
10.5 - Estima-se para efeito de aplicação de multas o valor total do contrato à época da 
infração cometida; 

 
10.6 - O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o 
comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças do 
CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da notificação, podendo 
ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada 
judicialmente, nos termos do §1º, do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93 

 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
11.1- Os pagamentos referentes à contratação serão efetuados em até 05 (cinco) dias 
úteis após o recebimento da nota fiscal ou Recibo, pela Secretaria de Orçamento e 
Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada pelo gestor do contrato, sem 
ressalvas, através de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados 
bancários indicados pela CONTRATADA, ou por meio de ordem bancária para pagamento 
de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas neste 
instrumento. 

 
11.1.1 - de acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua 
compensação em até 2 (dois) dias úteis; 

 
11.1.2 – os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem 
bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a 
permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às 
retenções tributárias; 

 
11.2 – O gestor do contrato atestará a nota fiscal/ Recibo, com ou sem ressalvas, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da mesma. 

 
11.2.1 – no caso da nota fiscal/Recibo ser atestada(o) com ressalva, o 
CONTRATANTE terá o prazo de até 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para 
decidir sobre o pagamento; 

 
11.3 - No ato do pagamento, serão retidos os tributos devidos, de acordo com a legislação 
vigente. 

 
11.3.1 – os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do 
interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE. 

 
11.4 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 
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correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte 
fórmula: 

 
EM = I x N x VP, onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP 
= Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: I = (TX/100)/365
 I= (6/100)/365 I= 0,0001644 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
11.5 – O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do 
cumprimento das obrigações contratuais. 

 
11.6 - Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, 
as quais correrão por conta da CONTRATADA. 

 

12 - ORÇAMENTO  
 
12.1 - A despesa correspondente ao objeto licitado tem por classificação: Elemento de 
Despesa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e Programa de Trabalho: 02.122.0571.4256.0026 
(Apreciação de causas na Justiça do Trabalho no Estado de Pernambuco – Plano 
Orçamentário 00). 

 
 

Recife, 25 de julho de 2022 

 
 

Ricardo Hermes Linhares Rezende 
Seção de Gestão Documental e Memória 
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