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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO. 

 

1.1 Aquisição de um veículo tipo “Castramóvel” para o município de Altamira/PA. 

 

2. SETOR DEMANDANTE. 

 

2.1 Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Planejamento de Altamira/PA – SEPLAN. 

Unidade/Setor/Departamento: Gabinete de Secretário da SEPLAN, Setor de Convênios e 

Prestação de Contas, Departamento de Convênios. 

 

2.2 Responsável pela demanda: Waldecir Aranha Maia Júnior. 

Função: Secretário Municipal de Planejamento. 

 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL. 

 

3.1 Inicialmente, merece apresentar o que dispõe o Art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal: 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 

de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 

e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações.” 

 

Corroborando com a Carta Magna vem a Lei de Licitações nº 8.666/1993, em seu Art. 1º, 

parágrafo único: 

 

“Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos 

órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as 

fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia 

mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios.” 

mailto:altamira2022@gmail.com
mailto:altamira2022@gmail.com


 

  

 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

PODER EXECUTIVO 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

_________________________________________________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                   2 

 

 

Tenha acesso a todos os canais oficiais 

da Prefeitura de Altamira, apontando a 

câmera do seu smartphone fazendo a 

leitura do QRcode.  

                                                                  End. Acesso Dois, nº 530, Bairro Premem 

CEP: 68372-577– Altamira/PA 
E-mail: licitacaoaltamira2022@gmail.com  

Visto isto, para cumprimento do Princípio Administrativo da Legalidade, norteador dos atos 

praticados pela Administração Pública, deve o pretenso procedimento licitatório obedecer aos 

seguintes diplomas legais: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº. 

10.024, de 20 de setembro de 2019 - Pregão Eletrônico; Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 – Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; Lei n° 8.078 

de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; e, subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 

21de junho de 1993 - Lei de Licitações e Contratos. 

 

Com base nisto, dada a necessidade da contratação do objeto deste Termo de Referência, com 

fulcro, ainda, na justificativa apresentada neste instrumento, resta-nos imperioso proceder 

com a pretensa licitação, para atingimento da finalidade pretendida e, por consequência, a 

satisfação do interesse público. 

 

4. DA JUSTIFICATIVA. 

 

4.1 OBJETIVO PRINCIPAL DO PROCESSO: aquisição de um veículo tipo 

“Castramóvel” para o município de Altamira/PA. 

 

4.2 RESULTADOS PRETENDIDOS: o principal intuito do programa de castração móvel 

(CASTRAMÓVEL) é impedir o crescimento desenfreado da população de cães e gatos nas 

ruas do município de Altamira reduzindo, assim, o número de animais abandonados, visando 

a proteção, preservação e qualidade de vida da Saúde Pública e da Saúde Animal. 

 

4.3 NECESSIDADE: o crescimento populacional desenfreado de cães e gatos representa um 

problema ambiental e de bem-estar animal, afetando diretamente a saúde pública, devido a 

possibilidade de transmissão de zoonoses, que são enfermidades naturalmente transmissíveis 

entre animais e seres humanos. Há, também, o risco de agressão por mordidas e arranhaduras, 

principalmente em idosos e crianças. Além disso, tais animais, ao se deslocarem nas vias 

públicas, ainda podem causar acidentes de trânsito.  

 

Antigamente, o controle populacional de cães e gatos era realizado por meio de eutanásia. 

Contudo, tal método cruel hoje é proibido, sendo que o procedimento recomendado é a 

esterilização cirúrgica que, além de controlar a população de animais, ainda traz alguns 

benefícios para a saúde do animal como, por exemplo, a diminuição do risco de câncer de 

mama para as fêmeas e, no caso dos machos, a redução dos problemas de próstata e da 

incidência de câncer de testículo. 

 

O município de Altamira/PA possui ampla extensão territorial, além de diversas comunidades 

rurais. Assim, o veículo “castramóvel” é fundamental para que seja realizado o controle 

populacional de cães e gatos de forma efetiva, evitando o crescimento populacional 

desenfreado de cães e gatos, minimizando o abandono deles e, também, a transmissão de 

zoonoses. 

 

O programa de castração móvel (CASTRAMÓVEL) consiste, basicamente, em uma Unidade 

Móvel de Castração gratuita, a fim de atender locais mais afastados e carentes, em dias 

previamente agendados, onde realizam-se procedimentos de castração de cães e gatos. Ao 
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mesmo tempo, sugere-se, também, a ampla divulgação na cidade com cartazes, carros de som, 

impulsionamento nas redes sociais, campanha em rádio e televisão sobre a conscientização de 

não abandonar os animais nas ruas, assim como incentivo ao ato de castração pois, além de se 

tratar de violação ao animal como um ser protegido pela legislação, o abandono de animais 

também é questão de saúde pública, no que se refere ao controle populacional e de zoonoses.  

 

A castração por intermédio dessa metodologia tem se mostrado muito eficiente nos 

municípios que já aderiram a esse procedimento, uma vez que o chamado “castramóvel” 

permite, que a cada dia, uma comunidade diferente no município seja atendida, com o veículo 

permanecendo no local até a conclusão dos atendimentos necessários, facilitando o acesso da 

população, estimulando as pessoas a castrarem seus animais e gerando, assim, diminuição 

com os custos de deslocamentos de equipes e materiais. 

 

Por fim, as ações serão realizadas em consonância com as políticas de controle de zoonoses, 

controle da fauna e bem-estar animal. 

 

5. DO SERVIÇO E DA GARANTIA. 

 

5.1 Os itens deverão ser novos e entregues em perfeitas condições de uso e funcionamento, 

conforme especificações técnicas; 

 

5.2 O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os artigos. 73 a 76 da Lei Federal 

n°8.666/93, especificamente nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido 

dispositivo; 

 

5.3 Serão recusados os itens que não atendam às especificações constantes neste processo 

licitatório e/ou que não estejam adequados para uso; 

 

5.4 O objeto deste termo de referência será recebido de forma provisória no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da entrega; 

 

5.4.1 O recebimento definitivo dar-se-á após os 30 (trinta) dias do recebimento provisório; 

 

5.4.2 Caso os itens entregues estejam em desconformidade ou sem condições de uso, o fiscal 

do contrato notificará o fornecedor para que a falha seja sanada no prazo de até 30 (trinta) 

dias, a contar da data de notificação, sem ônus para a unidade gestora. 

 

6. DA ENTREGA. 

 

6.1 O prazo de vigência e execução do contrato será contado a partir da data de sua assinatura, 

com duração de 12 meses, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo com fundamento 

na Lei de Licitações e Contratos 8.666/93; 

 

6.2 A entrega dos bens/materiais objeto da licitação será integral e de acordo com as 

especificações da respectiva proposta e do Termo de Referência; 
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6.3 O prazo de entrega dos itens será de até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e o 

recebimento da autorização de retirada emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual 

não será gerada qualquer responsabilidade de pagamento; 

 

6.4 Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 

vontade do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será 

examinado pedido de prorrogação; 

 

6.5 A critério da Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, os itens poderão ser 

entregues diretamente no local indicado pela mesma, ficando o custo de transporte a cargo da 

CONTRATADA; 

 

6.6 As unidades administrativas competentes dos órgãos participantes acompanharão a 

qualidade dos itens fornecidos, verificando se suas características se encontram em 

conformidade com as normas vigentes, devendo notificar ao órgão gerenciador qualquer 

ocorrência de irregularidades, via protocolo; 

 

6.7 Os bens fornecidos serão inspecionados e, caso não sejam aceitos, será comunicado à 

empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, para que se 

possa adequar àquilo que efetivamente se pretenda adquirir; 

 

6.8 Em caso de irregularidade não sanada, o Fiscal de Contrato reduzirá a termo os fatos 

ocorridos, encaminhando-o à autoridade máxima do órgão participante, para aplicação de 

penalidades; 

 

6.9 O Mapa da localização do Município de Altamira/PA, para melhor compreensão no 

momento da entrega dos produtos, e também para que a licitante possa avaliar o grau de 

dificuldade para chegar até o município, com atenção a logística para entrega, está no 

ANEXO I deste termo de referência 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

7.1 Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

7.2 Oferecer garantia dos bens, de acordo com as especificações do fabricante e/ou 

especificações deste termo de referência; 

 

7.3 Emitir a(s) Nota(s) Fiscal(is) da(s) entrega(s) efetivamente realizada(s), apresentando-a(s) 

à CONTRATANTE, bem como discriminar, na referida nota, o local do fornecimento, o 

número do contrato, da Nota de Empenho e o objeto; 

 

7.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, facultada a supressão além deste limite, mediante acordo a ser celebrado entre as 

partes; 
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7.5 Corrigir, às suas expensas, os bens em que se verificarem defeitos ou incorreções; 

 

7.6 Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na 

execução do contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 

estiver sujeita; 

 

7.7 Arcar com todos os encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes 

da execução do contrato. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

8.1 Notificar a CONTRATADA a respeito dos defeitos verificados nos bens fornecidos; 

 

8.2 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estabelecido no item 12 deste 

instrumento; 

 

8.3 Fiscalizar a qualidade dos bens entregues, verificando se atendem as condições aqui 

estabelecidas; 

 

8.4 Tomar todas as providências, a seu cargo, necessárias ao cumprimento do objeto deste 

Termo de Referência; 

 

8.5 Não efetuar qualquer pagamento à CONTRATADA, caso esta tenha sido regularmente 

multada pela CONTRATANTE, antes da quitação, anulação ou revogação da referida sanção 

administrativa regularmente aplicada. 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

9.1 Unidade orçamentária: Prefeitura Municipal de Altamira 

 

9.2 Projeto atividade: 

04 122 0034 1.028 Aquisição de Veículos SEPLAN 

04 121 0034 2.147 Manutenção da Secretaria de Planejamento 

 

9.3 Classificação econômica: 

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 

 

9.4 Fonte de recurso: 

15000000 Recursos não vinculados de impostos 

17090000 Transferência da União de recursos hídricos 

15003110 Emendas parlamentares individuais 
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10. DA VIGÊNCIA. 

 

10.1 O prazo de vigência da futura Contratação é até o final do ano fiscal, com validade e 

eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de 

expediente; 

 

10.2 O prazo de que se trata este item poderá ser revisto, somente no caso dos contratos, nas 

hipóteses e forma a que alude o art. 57, parágrafo 1°, da Lei N° 8.666/93. 

 

11. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS. 

 

11.1 O objeto a ser contratado é caracterizado como aquisição de bem comum, de que trata a 

Lei nº10.520/02, haja vista que os padrões de desempenho, qualidade e todas as características 

gerais e específicas dos produtos são as usuais do mercado e passíveis de descrições sucintas, 

podendo, portanto, ser licitado por meio de Pregão. 

 

12. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO. 

 

12.1 O pagamento será efetuado à Contratada até o 30º (trigésimo) dia após a apresentação da 

respectiva Nota Fiscal, referente ao fornecimento realizado no mês anterior, acompanhada do 

respectivo histórico de fornecimentos realizados pela Contratada, junto ao qual deverão estar 

anexadas as requisições solicitadas, devendo a Contratada dar entrada com a Nota Fiscal e 

seus anexos; 

 

12.2 O pagamento será creditado em favor da licitante vencedora por meio de ordem bancária, 

em conta corrente, com indicação na Nota Fiscal; 

 

12.3 Será solicitado, antes do pagamento a ser efetuado à Contratada, as certidões de 

regularidade fiscal e trabalhista, para verificação de sua situação cadastral, relativamente às 

condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do 

processo próprio; 

 

12.4 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente na Prefeitura Municipal de Altamira/PA em favor da Contratada. Caso o mesmo seja 

superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou 

judicialmente, se necessário. 

 

13. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO. 

 

13.1 A execução deste Termo de Referência será acompanhada e fiscalizada por representante 

da Secretaria Municipal de Planejamento, nos termos do artigo 67, da Lei nº 8.666/93; 

 

13.2 A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da 

entidade contratada; 
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13.3 A atividade de fiscalização não resultará, tampouco e em nenhuma hipótese, em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes; 

 

13.4 As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato serão 

encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE, para adoção das medidas 

convenientes, consoante disposto no §2º, do art. 67, da Lei nº 8.666/93. 

 

14. ORÇAMENTO ESTIMADO: 

 

14.1 Os preços médios unitários para comparação são os constantes na Planilha Orçamentária 

anexa neste termo; 

 

14.2 Não será admitido preço inexequível ou de valor zero; 

 

14.3 De acordo com o levantamento realizado pelo Setor de cotação, a futura contratação do 

objeto deste termo, está com o valor estimado de R$230.850,00 (duzentos e trinta mil, 

oitocentos e cinquenta reais); 

 

14.4 Os valores foram obtidos através de pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 

05 de agosto de 2020 da Secretario de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, 

Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso IV. 

 

15. ANEXOS: 

 

15.1 Anexo I do Termo de Referência: Mapa da localidade; 

15.2 Anexo II do Termo de Referência: Lista dos itens para serem licitados, incluindo preço 

mediano. 

 

TR elaborado por: 

 

 
Antonio Paulo de Melo Teixeira 

        Setor de Planejamento 

        Matrícula nº 121790-9 

 

Ciente e aprovo o Termo de Referência, em 15 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

Waldecir Aranha Maia Júnior 

Secretário Municipal de Planejamento 

Decreto nº 004/2021 

Mat. 121948-0 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA: MAPA DA LOCALIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Altamira, município brasileiro, localizado no Estado do Pará, na região Norte do País, 

sua população está estimada 117.320habitantes conforme IBGE 2021, possui uma extensão 

territorial de 159.533,306km² [segundo IBGE 2021], sendo o maior município brasileiro em 

extensão territorial do Brasil. Fica a uma altitude de 109 metros, latitude 03º12'12" sul e 

longitude 52º12'23" oeste. 

 

A Rodovia Transamazônica atravessa o município no sentido Leste-Oeste numa extensão de 

60 km, ligando Altamira a Belém (à 800 km), Marabá (à 510 km), Itaituba (à 500 km) e 

Santarém (à 570 km). Característica notória do município é sua hidrografia: Altamira está 

cravada às margens do rio Xingu, com sua série de afluentes e cachoeiras que se distribuem 

por toda a região. 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA: LISTA DOS MATERIAIS A SEREM 

LICITADOS, INCLUINDO PREÇO MEDIANO. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

MEDIANO 

VALOR 

TOTAL 

1 

 

VEÍCULO TIPO “CASTRAMÓVEL” 

 

CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO: TRAILER 

 

1. SALA DE CASTRAÇÃO. 

 

2. CUSTOMIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA: 

 

2.1 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATUAR EM 

REDE PÚBLICA DE ENERGIA: 

 

2.1.1 SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO A 

CONFIRMAR PELO CLIENTE. 

 

2.2 INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA: 

•  

• 2.2.1 RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA; 

• 2.2.2 RESERVATÓRIO DE ÁGUA SUJA. 

 

2.3 REVESTIMENTO INTERNO: 

•  

• 2.3.1 ISOLAMENTO TÉRMICO;  

• 2.3.2 TETO E LATERAIS; 

• 2.3.3 ASSOALHO: REVESTIMENTO VINÍLICO (COR A 

DEFINIR); 

• 2.3.4 PAREDES, TETO E DIVISÓRIAS REVESTIDOS EM 

PAINÉIS DE ALUMÍNIO BRANCO, COM 3MM DE 

ESPESSURA, COM RESINA À BASE DE FLUORETO DE 

POLIVINILIDENO. 

 

2.4 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR 

CONDICIONADO “ESPECÍFICO PARA UNIDADE 

MÓVEL”, COM TECNOLOGIA DE DESCONTAMINAÇÃO 

ATIVA DO AR CONTRA MICRORGANISMOS, COM 

LAUDO E RELATÓRIO DE ENSAIO; 

 

2.5 MOBILIÁRIOS PERSONALIZADOS REVESTIDOS DE 

FÓRMICA; 

 

2.6 TOLDOS INSTALADOS NA LATERAL DIREITA 

“AVANÇO DE  2,0M”; 

 

2.7 FRIGOBAR DE 80L; 

 

2.8 01 (UM) BANCO MOCHO; 

 

2.9 ARMÁRIO PERSONALIZADO 

 

UND 01 230.850,00 230.850,00 

mailto:altamira2022@gmail.com


 

  

 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

PODER EXECUTIVO 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
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Tenha acesso a todos os canais oficiais 

da Prefeitura de Altamira, apontando a 

câmera do seu smartphone fazendo a 

leitura do QRcode.  

                                                                  End. Acesso Dois, nº 530, Bairro Premem 

CEP: 68372-577– Altamira/PA 
E-mail: licitacaoaltamira2022@gmail.com  

3. ACESSÓRIOS: 

 

3.1 01 (UM) BANCO MOCHO; 

3.2 01 (UM) PORTA ÁLCOOL GEL EM AÇO INOX; 

3.3 01 (UM) PORTA SABONETE LÍQUIDO EM AÇO 

INOX;  

3.4 01 (UM) PORTA PAPEL TOALHA EM AÇO INOX; 

3.5 01 (UMA) LIXEIRA 5L EM AÇO INOX; 

3.6 01 (UM) FRIGOBAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 

76 LITROS; 

3.7 01 (UMA) MESA DE ATENDIMENTO EM 

COMPENSADO; 

3.8 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO COM PORTA 

BASCULANTE ACIONADA POR ARTICULADORES 

METÁLICOS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E 

DURABILIDADE;  OU DE CORRER, COM AS MESMAS 

PROPRIEDADES DE DURABILIDADE; 

3.9 01 (UM) GABINETE COM, NO MÍNIMO, 01 PORTA 

EM COMPENSADO, COM CUBA EM INOX; 

3.10 02 (DOIS) BANCOS MOCHOS; 

3.11 PORTA DE ENTRADA EM ACRÍLICO, COM 

PELÍCULA BRANCA (BLACKOUT) COM PUXADOR 

METÁLICO, PARA EVITAR ENTRADA DE MASSA DE 

AR QUENTE PARA O AMBIENTE; 

3.12 01 (UM) AUTOCLAVE DE 12 LITROS; 

3.13 02 (DUAS) GAIOLAS PARA PRÉ-CIRURGIA E PÓS-

CIRURGIA; 

 

4. CENTRO CIRÚRGICO: 

 

4.1 02 (DUAS) MESAS CIRÚRGICAS VETERINÁRIAS, 

COM AS SEGUINTES MEDIDAS (COMPRIMENTO X 

LARGURA): 116 X 70 CM; 

4.2 01 (UM) FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO; 

4.3 01 (UM) SISTEMA DE PROVISÃO DE OXIGÊNIO; 

4.4 01 (UM) APARELHO DE ANESTESIA INALATÓRIA 

COM RESPIRADOR CONTROLADO; 

4.5 01 (UM) MONITOR MULTIPARÂMETROS; 

4.6 01 (UM) ASPIRADOR CIRÚRGICO; 

4.7 01 (UM) KIT AMBÚ; 

4.8 01 (UM) COLCHÃO TÉRMICO; 

4.9 01 (UM) EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 4K + 

SUPORTE METÁLICO 
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