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PROJETO BÁSICO

1. OBJETO (alínea “a”, inciso II, do art. 4o do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

O objeto deste Projeto Básico é a aquisição de eletrodomésticos, 
conforme quantidade e especificações abaixo, em atendimento às necessidades da 
Procuradoria Geral do Município de Duque de Caxias (PGM-DC), através de Dispensa de 
Licitação, fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E DEFINIÇÃO DAS UNIDADES E QUANTIDADES A 
SEREM ADQUIRIDAS (alíneas “a” e “c”, inciso II, do art. 4°  do Decreto Municipal n° 
7.349/2019)

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE
01 Forno Micro-ondas

- Cor: branco
- Capacidade: 30 a 32 litros
- Dimensões mínimas do produto: 30cm de altura x 50cm de 
largura x 40cm de profundidade
- Potência mínima: 900W 
-Tensão/Voltagem: 110V
- Função descongelar
- Porta com visor contendo puxador e/ou tecla de abertura
- Painel de controle digital com funções pré-programadas
- Garantia: 12 (doze) meses

03

02 Bebedouro de água refrigerado para garrafão de 20 litros
- Cor: branco
- Sistema eletrônico de refrigeração
- Capacidade de refrigeração mínima: 1 litro/hora
- Duas opções de temperatura: água natural e água gelada
- Sistema perfurador de galão
- Potência mínima: 90W 
-Tensão/Voltagem: 110V
- Para uso em mesa
- Garantia: 12 (doze) meses

03

03 Frigobar
- Cor: branco

02

- Capacidade de armazenamento: 75 a 99 litros
- Tipo do degelo: FrostFree
- Controle de temperatura com ajustes Mínimo, Médio e Máximo
- Dimensões mínimas do produto: 65cm x 40cm de largura x 40cm 
de profundidade
- Mínimo de 2 (duas) prateleiras 
-Tensão/Voltagem: 110V
- Frequência mínima: 60hz
- Eficiência energética: Classe A
- Garantia: 12 (doze) meses
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04 Geladeira 01
- Cor: branco
- Capacidade mínima de armazenagem total: 300 litros
- Capacidade mínima de armazenagem do refrigerador: 250 litros
- Capacidade mínima de armazenagem do freezer: 40 litros
- Tipo do degelo: FrostFree
- Controle de temperatura com ajustes Mínimo, Médio e Máximo
- Dimensões mínimas do produto: 175cm de altura x 60cm de 
largura x 70cm de profundidade
-Tensão/Voltagem: 110V
- Frequência mínima: 60hz
- Eficiência energética: Classe A
- Garantia: 12 (doze) meses

3. JUSTIFICATIVA (alínea “b”, inciso II, do art. 4o do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

De segunda à sexta-feira, ao longo das 8 horas de jornada laborai, os
profissionais desta Procuradoria realizam um vigoroso trabalho técnico e intelectual. Para 
que esses profissionais exerçam suas atividades laborais com excelência, é primordial um 
ambiente adequado e que atenda minimamente as necessidades de todos, contribuindo 
para o alcance do Princípio do Interesse Público.

Nesse sentido, a aquisição de novos eletrodomésticos justifica-se em razão
de diversos fatores, conforme indicamos nos subitens abaixo:

3.1 No que se refere à compra de fomos micro-ondas (item 1), observa-se que os atuais 
eletrodomésticos alocados na sede da PGM-DC, não atendem às nossas demandas 
por três motivos:

a) Baixa quantidade: atualmente existe apenas 1 (um) forno micro-ondas para atender 
mais de 75 (setenta e cinco) profissionais -  dentre os quais incluem-se servidores 
públicos e empregados terceirizados -  o que contribui para a formação de extensas filas 
e aglomerações no horário de almoço, já que são dezenas de funcionários utilizando 
esse único eletrodoméstico;

b) Ineficiência: em razão do longo tempo de uso desse eletrodoméstico, que já é bem 
antigo, a eficiência energética dele é baixa. Trata-se de um equipamento conservado, 
porém com mau desempenho durante o seu uso;

c) Ausência em outro local: a aquisição de 3 (três) unidades desses eletrodomésticos 
atenderá à sede da PGM-DC, local onde se encontra a maior parte dos funcionários 
deste órgão, e à Subprocuradoria de Termos e Contratos, localizada em outro prédio e 
que, atualmente, não conta com forno micro-ondas à sua disposição.

É preponderante ressaltar que os fornos micro-ondas são extremamente
necessários em um ambiente de trabalho, haja vista que os profissionais têm o hábito de 
levar suas refeições em marmitas que, em momento oportuno, precisam ser esquentadas ou 
descongeladas. Sendo assim, resta patente que a aquisição desses eletrodomésticos é de
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suma importância para que esta Procuradoria ofereça um ambiente adequado aos seus 
funcionários.

3.2 Em relação aos bebedouros (item 2), é premente a necessidade de aquisição desses 
produtos em razão da PGM-DC ter apenas 1 (um) bebedouro localizado em um de 
seus corredores -  o que não atende satisfatoriamente a todos os profissionais e 
munícipes presentes, até porque a sede da PGM-DC é subdivida em duas partes, 
sendo necessária a instalação de 1 (um) bebedouro em cada umas dessas áreas. 
Ademais, 1 (um) dos bebedouros a ser adquirido atenderá à Subprocuradoria de 
Termos e Contratos que está localizada em outro prédio e não conta com esse 
eletrodoméstico à sua disposição.

Destaca-se que os bebedouros são essenciais em qualquer repartição pública 
do Brasil, pois o nosso país sofre influência de massas de ar quentes durante todo o ano 
devido ao seu clima tropical, e isso faz com que as pessoas sintam sede e queiram beber 
água a todo instante, sobretudo água gelada. Nesse sentido, além de manterem a água em 
baixa temperatura para o consumo, os bebedouros facilitam o acesso à agua pelos 
funcionários e munícipes que estão recebendo atendimento na PGM-DC.

3.3 Sobre a aquisição dos 2 (dois) frigobares (item 03), justifica-se por dois motivos:

a) No gabinete do Procurador Geral do Município há uma pequena copa equipada com 
um frigobar, que já não atende às demandas do gabinete por estar operando 
precariamente devido ao seu longo tempo de uso. Sendo assim, é urgente a 
substituição desse eletrodoméstico por um em boas condições;

b) Na sala da Subprocuradoria de Termos e Contratos, além de não dispor dos bens 
indicados anteriormente, também não tem um eletrodoméstico para o armazenamento 
de comidas e bebidas, que poderia ser um simples frigobar. Atualmente, os 
profissionais desse setor utilizam a geladeira presente na copa da sede da Prefeitura, 
que em muitos momentos se encontra cheia, devido ao uso extensivo de centenas de 
servidores alocados nas demais Secretarias Municipais.

A compra de frigobares é fundamental quando se pensa na praticidade do 
equipamento em armazenar alimentos e bebidas, considerando, ainda, a evidente 
necessidade dos funcionários em manter suas marmitas em temperatura baixa até o 
momento do intervalo intrajornada no qual é realizada as refeições diárias. Além disso, por 
ser um bem relativamente pequeno, ele ocupa pouco espaço em uma sala. Por esses 
motivos, optamos pela aquisição dos frigobares para equiparem o gabinete do Procurador 
Geral do Município e a sala da Subprocuradoria de Termos e Contratos.

3.4 Em relação à aquisição da geladeira (item 04), informa-se que após observamos 
que o atual eletrodoméstico -  alocado na copa da sede da PGM-DC -  encontra-se em mau 
estado de conservação e com baixo nível de eficiência energética, em razão de seus muitos 
anos de uso, decidimos pela compra de uma nova geladeira, pois as manutenções
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realizadas no eletrodoméstico serviram de paliativo e apenas postergaram uma decisão que, 
em algum momento, precisaria ser tomada -  que é a de adquirir uma nova geladeira.

Ademais, insta salientar que a geladeira é essencial para os profissionais que 
atuam na PGM-DC pois é o equipamento utilizado para o armazenamento de alimentos e 
bebidas, sobretudo de marmitas que precisam ser mantidas em baixa temperatura para não 
estregarem. Diferente do frigobar, que é um eletrodoméstico com pouca capacidade de 
armazenamento, a geladeira consegue conservar uma quantidade considerável de alimentos 
e bebidas, atendendo a demanda dos funcionários desta Procuradoria.

TÉCNICAS QUANTITATIVAS DE ESTIMAÇÃO DAS UNIDADES E QUANTIDADES A 
SEREM ADQUIRIDAS (inciso III e alínea “c”, inciso II, do art. 4o do Decreto Municipal n° 
7.349/2019)

4.1. Atualmente, esta Procuradoria dispõe de um total de 78 (setenta e oito) funcionários, além 
de contar com mais de 80 (oitenta) estagiários, conforme indicado no Anexo I. Essa 
informação é relevante ao considerar a enorme demanda pelos eletrodomésticos a serem 
adquiridos, em razão dos fatos expostos na justificativa presente neste Projeto Básico.

4.2. O quantitativo dos itens a serem adquiridos foi estimada com base nas seguintes 
considerações:

a) Em relação aos fornos micro-ondas (item 1), o quantitativo de 03 (três) unidades a 
serem adquiridas foi estimado em razão da baixa quantidade desse produto na sede 
da PGM-DC, bem como a ausência desse eletrodoméstico na Subprocuradoria de 
Termos e Contratos, conforme já explicitado na Justificativa (subitem 3.1);

b) Sobre os bebedouros (item 2), foi estimado um quantitativo de 03 (três) unidades, em 
razão da baixa quantidade desse produto na sede da PGM-DC, bem como a ausência 
desse eletrodoméstico na Subprocuradoria de Termos e Contratos, conforme já 
exposto na Justificativa (subitem 3.2);

c) No que se refere aos frigobares (item 03), foi estimado um quantitativo de 02 (duas) 
unidades, em razão do mau desempenho do produto atualmente alocado na sede da 
PGM-DC, bem como a ausência desse eletrodoméstico na Subprocuradoria de 
Termos e Contratos, conforme já explicitado na Justificativa (subitem 3.3);

d) Em relação a geladeira (item 04), o quantitativo estimado considera a necessidade de 
substituição do bem atualmente alocado na sede da PGM-DC, em razão do mau 
estado de conservação e com baixo nível de eficiência energética, conforme já 
relatado na Justificativa (subitem 3.4);

5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA (alínea “d”, inciso II, do art. 4o do 
Decreto Municipal n° 7.349/2019)

5.1. As propostas de preços encartadas aos autos devem conter todos os requisitos elencados 
no art. 8o do Decreto Municipal n° 7.349/2019, ou seja, tais propostas devem ser 
detalhadas com valores reais, já incluídos todos os custos do fornecedor, contendo
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CNPJ, data de validade, razão social, endereço completo, telefone, nome e assinatura 
do responsável, cabendo ao Departamento de Avaliação e Acompanhamento de 
Compras e Serviços (DAACS) a avaliação dos documentos apresentados.

5.2. Nos preços ofertados deverão estar computadas todas as despesas, bem como todos os 
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com 
transporte, embalagens, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se 
façam indispensáveis à perfeita execução do fornecimento do objeto.

5.3. O critério a ser utilizado para a escolha da proposta de preços vencedora será o menor 
preço ofertado.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO (alínea “e”, inciso II, do 
art. 4o do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

6.1. A Contratada deverá entregar os itens prontos para uso, conforme informações abaixo:

6.1.1.02 (dois) fomos micro-ondas (item 01), 02 (dois) bebedouros (item 02), 01 (um) frigobar 
(item 03) e 01 (uma) geladeira (item 04) na Procuradoria Geral do Município de Duque de 
Caxias, localizada à Praça Roberto da Silveira, n° 31, 3o andar, Centro, Duque de 
Caxias/RJ, CEP: 25070-350, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, respeitando o 
quantitativo solicitado e em conformidade com as especificações constantes neste Projeto 
Básico;

6.1.2.01 (um) forno micro-ondas (item 01), 01 (um) bebedouro (item 02) e 01 (um) frigobar (item 
03) no setor da Coordenadoria de Termos, Contratos e Convênios, localizada à Alameda 
Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias/RJ, CEP: 25.215-260, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 17h, respeitando o quantitativo solicitado e em conformidade com 
as especificações constantes neste Projeto Básico;

6.2. A Contratada deverá efetuar a entrega dos bens no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
contando do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única;

6.3. O servidor responsável pelo recebimento dos bens, correspondente ao tópico 5.2.1, será a 
Coordenadora Administrativa Camila Oliveira Silva Leite, matrícula 36.345-6;

6.4. O servidor responsável pelo recebimento dos bens, correspondente ao tópico 5.2.2, será o 
Assessor do Procurador Márcio Luiz Cavalcante Ferreira, matrícula 39.096-8;

6.5. O Contratado poderá agendar a entrega dos bens pelo telefone (21) 2672-8889, de 
segunda a sexta-Feíra, de 09h às 17h;

6.6. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias corridos, pelos 
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico e 
na proposta, principalmente no que tange às Especificações Técnicas, com tolerância de
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5% para mais ou para menos, nas medidas especificadas nas descrições deste Projeto 
Básico;

6.6.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.6.2. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado;

6.6.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo;

6.6.4.0  recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (alínea “f”, inciso II, do art. 4o do Decreto Municipal n° 
7.349/2019)

7.1. As despesas oriundas da presente aquisição correrão por conta de recursos próprios 
específicos e consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias;

7.2. A verba destinada ao financiamento do objeto deste Projeto Básico está destacada na 
seguinte dotação:

UNIDADE FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO ELEMENTO FONTE
0601 04 122 0001 2040 4.4.90.52.00 100

8. GARANTIA (alínea “g”, inciso II, do art. 4o do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

8.1. Os bens permanentes deverão possuir garantias mínimas de 12 (doze) meses, sendo que, 
durante este período, constatado o defeito, a Contratada se obriga a substituir o produto no 
prazo de 15 dias úteis de sua notificação, sem ônus adicional para a contratante.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (alínea “h”, inciso II, do art. 4o do Decreto Municipal 
n° 7.349/2019)

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Projeto Básico, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
e local constantes no Projeto Básico e seus anexos, acompanhado da respectiva
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nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, 
procedência e prazo de garantia ou validade;

9.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 
1990);

9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 15 dias úteis, contatados 
de sua notificação, o objeto com avarias ou defeitos;

9.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 
com a devida comprovação;

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

9.1.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação encaminhada pela 
Contratante;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o devido 
descarregamento, dos materiais.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (alínea “h”, inciso II, do art. 4o do Decreto 
Municipal n° 7.349/2019)

São obrigações da Contratante:

10.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico e seus anexos;

10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Projeto Básico e da proposta, para 
fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através dos 
servidores especialmente designados;
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10.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Projeto Básico e seus anexos;

10.6. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo fornecedor, pertinentes ao 
objeto, para a fiel execução do avençado;

10.7. Receber o objeto em dias úteis, nos horários e nos locais indicados neste Projeto Básico;

10.8. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos materiais em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

10.9. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

10.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Projeto Básico, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (alíneas “i” e “j ”, inciso II, do art. 4o do 
Decreto Municipal n° 7.349/2019)

11.1. A gestão e a fiscalização do contrato caberão aos servidores designados pela Procuradoria 
Geral do Município, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou 
impropriedades, nos termos do art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93 e, nas suas ausências ou 
impedimentos, aos seus suplentes, de acordo com os Decretos Municipais n° 7.259/2019 e 
n° 7.349/2019.

11.2. A Contratante deverá acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 
Contratada, através de gerente, fiscal e suplentes, especialmente designados, nos termos 
dos artigos 37, 38 e 39 do Decreto Municipal n° 7.349/2019;

11.3. Incumbe ao Gerente à prática de todos os atos que lhe são próprios, definidos na 
legislação pertinente, nas especificações dos serviços, inclusive quanto à aplicação das 
penalidades previstas no presente Projeto Básico e na legislação em vigor, inclusive atesto 
e planilhas de medição, observados o contraditório e a ampla defesa, de acordo com o 
disposto no Decreto Municipal n° 7.349/2019;

11.4. A Contratada declara aceitar os métodos e processos de inspeção, verificação e controle 
adotados pela Fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, 
explicações, esclarecimentos e comunicações indispensáveis ao desempenho de suas 
atividades;

11.5. A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva 
da Contratada, no que concerne aos serviços contratados, à sua execução e às 
consequências e implicações, próximas ou remotas, perante a municipalidade ou terceiros, 
do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços 
contratados não implica em co-responsabilidade da Contratante;
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11.6. A Contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação 
e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, 
elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao 
desenvolvimento de sua atividade;

11.7. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto da contratação, às 
implicações perante os demais órgãos de controle externo e interno municipal ou perante 
terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução 
contratual não implicará em responsabilidade da Procuradoria Geral do Município ou de 
seus prepostos, devendo, ainda, a Contratada, sem prejuízo das penalidades previstas, 
proceder ao ressarcimento imediato à Procuradoria Geral do Município dos prejuízos 
apurados e imputados a falhas em suas atividades.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (alínea “k”, inciso II, do art. 4o do Decreto Municipal n° 
7.349/2019)

12.1. Para a efetivação do pagamento, a Contratada protocolará sua solicitação formal no 
setor apropriado da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, conforme Anexo I do 
Decreto Municipal n° 7.349/2019, devendo constar:

I. Requerimento de pagamento direcionado ao Procurador Geral do Município;

II. DANFE, atestado e datado por 02 (dois) servidores com suas respectivas matrículas e 
assinaturas, declarando a regular entrega dos bens faturados, de acordo com a 
contratação efetuada;

III. Termo de contrato e seus aditivos, devidamente publicado (quando couber);

IV. AFO (Autorização de Fornecimento) pertinente ao faturamento;

V. Planilha de controle de todos os itens constantes na AFO, contendo o saldo inicial 
(quantidade total contratada), itens fornecidos e saldo final a fornecer, quando se tratar 
de entrega parcelada;

VI. Planilha de controle de todos os itens constantes na Ata de Registro de Preços, 
contendo o saldo inicial (quantidade total contratada), itens anteriormente fornecidos, 
itens fornecidos referentes a este pagamento e saldo final a fornecer, quando se tratar 
de Ata de Registro de Preços;

VII. Nota de empenho;

VIII. AUTORIZO do Ordenador de Despesas pertinente;

IX. Relatório do Fiscal do Contrato, de acordo com o art. 38, II, “a”;
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X. Portaria de designação do Fiscal do Contrato, devidamente publicada no Boletim 
Oficial;

XI. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de FGTS, Receita Federal e 
CNDT.

13. VIGÊNCIA DO CONTRATO (alínea T , inciso II, do art. 4o do Decreto Municipal n° 
7.349/2019)

13.1. O Termo de Fornecimento a ser celebrado entre as partes terá o prazo de vigência de 12 
(doze) meses, em razão do prazo de garantia dos bens a serem adquiridos.

14. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE 
ENTREGA E O RESPECTIVO LOCAL (alínea “m”, inciso II, do art. 4o do Decreto 
Municipal n° 7.349/2019)

14.1. Em relação ao cronograma físico-financeiro, informa-se que o pagamento será efetuado em 
única parcela, após a entrega definitiva dos bens, obedecendo a ordem cronológica 
determinada no Decreto Municipal n° 7.259/2019.

14.2. A forma e o local de entrega já estão discriminados nos subitens 5.2, 5.2.1 e 5.2.2 deste 
Projeto Básico.

15. CONDIÇÕES DE GUARDA E ARMAZENAMENTO (alínea “n”, inciso II, do art. 4o do 
Decreto Municipal n° 7.349/2019)

15.1. Os bens a serem adquiridos serão armazenados dentro das dependências da PGM-DC, 
ficando alocados em locais de fácil acesso e de imediata utilização dos funcionários e 
estagiários deste Órgão, estando sob a guarda do gerente e fiscais do contrato.

16. SANÇÕES CONTRATUAIS (alínea “p”, inciso II, do art. 4o do Decreto Municipal n° 
7.349/2019)

16.1. As imposições das penalidades de advertência e de multa são de competência da 
Procuradoria Geral do Município;

16.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei no 10.520, de 2002, a Contratada que:

16.2.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação;

16.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.2.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

16.2.4. Comportar-se de modo inidôneo;
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16.2.5. Cometer fraude fiscal;

16.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
Contratada as seguintes sanções:

16.3.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante;

16.3.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso;

16.3.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto;

16.3.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

16.3.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 
de até dois anos;

16.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

16.4. As sanções previstas nos subitens 14.3.1, 14.3.5 e 14.3.6 poderão ser aplicadas à 
Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados.

16.5. As sanções previstas nos subitens 14.3.5 e 14.3.6 são da competência do Prefeito. A 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar considerará a natureza e a gravidade da 
falta cometida, as faltas e penalidades anteriores e os casos de reincidência.

17. HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL (alínea “q”, inciso II, do art. 4o do Decreto 
Municipal n° 7.349/2019)

17.1. O Termo de Contrato poderá ser rescindido:

17.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Projeto Básico e seus 
anexos;

17.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.
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17.1.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
Contratada o direito à prévia e ampla defesa.

17.2. A declaração de rescisão deste Contrato, em todos os casos em que ela é admissível, 
operará seus efeitos a partir da publicação do ato administrativo no Boletim Oficial, 
aplicáveis à espécie os artigos 77 e seguintes da n° 8.666/93.

17.3. Na hipótese de ser decretada a rescisão administrativa, por culpa da Contratada, além das 
demais sanções cabíveis, ficará ele sujeito a multa de até 20% (vinte por cento) calculada 
sobre o valor do Contrato.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (alínea “r”, inciso II, do art. 4o do Decreto Municipal n° 
7.349/2020)

18.1. A Contratada obriga-se por si e por seus sucessores ao fiel cumprimento de todas as 
cláusulas e condições do presente Projeto Básico, e elege como foro o do Município de 
Duque de Caxias, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

Duque de Caxias, 15 de abril de 2021.

Projeto Básico elaborado por:

MÁRCIO CAVALCANTE
Assessor do Procurador 

Matrícula n° 39.096-8
,ssé:
lUat

Aprovado por:

f
Procurador Geral do Município 

Matrícula n° 39.073-9
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