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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
CONCORRÊNCIA Nº   005/2017 
TIPO:    TÉCNICA E PREÇO 
REFERENTE PROCESSO Nº:  00.050/0903/2017 – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS 
DATA DA ABERTURA:  28.08.2017 ÀS 14h30m 
   

A SECRETARIA DA FAZENDA, através de sua SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE 
LICITAÇÃO, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, por 
este Edital e seus anexos, em sessão pública no endereço: Quadra 103 Sul, ACSO 11, CONJ. 01, Nº 38-A, Rua SO-07, 
Plano Diretor Sul - CEP: 77.015-030, Palmas/TO, fones nºs 0--63 3218 1548, 0--63 3218 1348, regido pela Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no 
presente edital. Este certame será conduzido pela presidente e membros, designados na Portaria nº 023/2017, pelo 
Secretário da Fazenda. 

 
Os Envelopes I (Habilitação), II (Proposta Técnica) e III (Proposta de Preços) deverão ser entregues 

na Comissão Permanente de Licitação, sito à sede do ANEXO IV – Edifício DONA YAYÁ, Quadra 103 Sul, ACSO 11, 
CONJ. 01, Nº 38-A, Rua SO-07, Plano Diretor Sul - CEP: 77.015-030, Palmas/TO. 

  
Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato impeditivo, a critério exclusivo da SECRETARIA DA 

FAZENDA, através da Comissão Permanente de Licitação, que impeça a realização da sessão pública, fica a 
mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local ou em outro a ser definido no ato. 

 
01 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços (contratação de empresa para a 

prestação de serviços técnicos especializados para a realização de concurso público), conforme discriminação 
constante do Anexo I deste Edital. 

 
1.1 - A planilha com os preços estimados dos serviços a serem licitados, encontra-se no termo de 

referência anexo I deste edital. 
 
02 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1 – A realização do certame que envolve o concurso público, será realizado em 3 etapas, 

destinadas ao provimento de 40 (quarenta) vagas ao cargo de Cadete I e 1000 (mil) vagas ao cargo de Aluno 
Soldado da Polícia Militar do Estado do Tocantins. 

 
2.2. Prazo para início da execução dos serviços será de até 15 (quinze) dias, contados da data da 

assinatura do contrato. 
 
03 - CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.1 - Podem participar da presente licitação todos os interessados que preencham as condições 

exigidas no presente Edital; 
 
3.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sobre falência, concurso de 

credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido 
declarados inidôneos para licitar ou contratar, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública, bem como servidores, dirigentes de órgão, entidades contratantes ou responsáveis pela 
licitação. 

 
3.3 - É vedada a participação de empresas em consórcio. 
 
04 - DAS FASES 

 
  A licitação será realizada em 03 (três) fases assim distribuídas: 

  1ª fase  -  HABILITAÇÃO  
  2ª fase  -  PROPOSTA TÉCNICA 
  3ª fase  -  PROPOSTA COMERCIAL 

 
05 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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  As propostas deverão ser apresentadas pelo representante credenciado de cada Licitante, 
mediante prova escrita do credenciamento e documento de identidade, no dia, hora e local indicado no 
preâmbulo, em 03 envelopes distintos, lacrados e endereçados à Comissão Permanente de Licitação, contendo no 
anverso: 
   Indicação da Licitação; 
   Nome e endereço da Licitante; 
   Identificação de cada envelope: 

Envelope 1 - Documentos de Habilitação; 
Envelope 2 - Proposta Técnica; 
Envelope 3 - Proposta Comercial. 

 
5.1 – A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o fixado neste Edital, não sendo 

permitido atraso, mesmo que involuntário. 
 
06. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 
 

  6.1 Para fins de habilitação, as licitantes deverão apresentar na sessão de abertura do 
procedimento licitatório no dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os documentos a seguir 
relacionados, devidamente atualizados em cópias autenticadas. 
   
  6.2 - A documentação relativa à habilitação será entregue em envelope fechado e inviolável, 
contendo em sua parte externa as seguintes indicações: 

 
DE:  (nome da licitante) 
  (endereço, email e telefone da licitante) 
  ENVELOPE HABILITAÇÃO 
  
PARA: SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO - SCCL 

  CONCORRÊNCIA Nº ____/2017 
 

6.3 - O “ENVELOPE HABILITAÇÃO” deve conter documentos relativos à habilitação, compostos 
por: 

 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos Federais e Dívida Ativa da 
União) abrangendo as Contribuições Previdenciárias Sociais, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da PROPONENTE, ou outra equivalente na forma da Lei; 

 
d) Certidão Negativa, expedida pela Caixa Econômica Federal, com a finalidade de 

comprovar a inexistência de débitos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS; 

 
e) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, com data de, no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à publicação do 
primeiro aviso desta licitação, exceto se houver prazo de validade fixada na respectiva 
certidão. 

 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com a finalidade de comprovar a 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 

g) 01 (UM) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, no mínimo, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, apresentado em papel timbrado do emitente, compatível com as 
características do objeto licitado devendo constar o nº do CNPJ da empresa licitante. 
 

h) Declaração de não utilização de Trabalho Degradante ou Forçado. 
 

i) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, registrado na Junta Comercial do Estado que comprove a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. A comprovação da boa situação financeira que se trata este item, será apurada 
mediante a obtenção do índice de liquidez geral maior ou igual a 01(um), devidamente 
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aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, cuja apuração dar-se-á através da 
seguinte fórmula:  

 
ILG – índice de liquidez geral = Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo  > 1 

                                                                                                      Passivo Circulante + Passivo não Circulante 
 

I.1)   As empresas que apresentarem resultado inferior a 01 (um) em qualquer dos índices referidos 
no subitem anterior deverão comprovar o capital mínimo ou valor do patrimônio liquido de 
10% do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à 
data da apresentação da proposta de preços, na forma da lei, de acordo com os §§ 2º e 3º 
do artigo 31 da Lei nº. 8.666/93; 

 
j) Declaração de que a empresa cumpre plenamente o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal. 
 

k) A empresa em condição de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), 
deverá apresentar cópia autenticada da Certidão Simplificada da Junta Comercial ou 
SuperSimples expedido pela Receita Federal para o ano em vigência. 

 
6.4 – Conferidos os documentos e antes de habilitar a empresa o(a) Presidente(a) consultará o 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS E o Cadastro Nacional de Condenados por ato de 
Improbidade Administrativa (CNCIA). 

 
7 - DA PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE 2 
 
7.1 – A proposta técnica – envelope II será avaliada em duas fases: a primeira, através dos 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS, onde será verificada a apresentação de todos os documentos solicitados e a segunda, 
através dos REQUISITOS PONTUÁVEIS que deverá conter documentos que demonstrem a aptidão da licitante para 
atender as especificações estabelecidas neste edital e no TERMO DE REFERÊNCIA em anexo. 

 
7.2 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: 
 
a) Apresentar declaração emitida pela SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO de que os profissionais 

envolvidos não têm vínculo empregatício com o Governo do Estado do Tocantins. Para maior 
celeridade na emissão da referida declaração, deverá ser informado quando solicitado na 
SECAD, que a mesma é para fins de procedimento licitatório. Maiores informações através do 
telefone 63 3218 1582.  
 

b) Comprovação de que possui ou declaração de que irá instalar estrutura para capacitação 
e operacionalização na cidade de Palmas/TO.  

 
c) Documentação relacionada no item 8.1 do Termo de Referência em anexo. 

 
7.3 - Os documentos referidos no edital e no Anexo I, pertinentes à Habilitação, Proposta Técnica 

e Proposta Comercial poderão ser apresentados em original ou em cópia autenticada. 
 

8 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE 3 
 
8.1 - A proposta de preço - envelope 3 deverá ser elaborada considerando as condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos e observar os seguintes requisitos:  
 
a) Estar fixado prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data da apresentação. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o dia do vencimento. 

 
b) Ser datilografada ou impressa em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos 

que envolverem valores, quantidades e prazos, que possam comprometer a interpretação 
da proposta. 

 
c) Estar assinada pela PROPONENTE, ou seu representante legal. 

 
d) Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

 
e) Conter a razão social, número do CNPJ e da Inscrição Estadual, endereço completo e 

telefone. 
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f) Apresentar preço por item, total do item e global para o serviço proposto. 
 

g) Indicar o nome do banco, agência e número da conta bancária onde será depositado o 
pagamento das obrigações pactuadas. 
 

h) Declaração da empresa licitante que no preço proposto está incluso todos os custos, diretos 
e indiretos, relativos ao planejamento e a execução do objeto licitado serão de 
responsabilidade da empresa, inclusive a contratação de mão de obra e seus impostos, 
contribuições, taxas trabalhistas e previdenciárias, veículos utilizados, uniformes, aluguel de 
colégios, material de expediente, insumos, material de higiene e limpeza, alimentação, 
treinamento dos profissionais utilizados na execução do objeto licitado, transporte humano e 
de material, segurança, central de atendimento, equipamentos, hotel e diárias, bem como 
todos os impostos, contribuições, emolumentos, taxas e quaisquer outros incidentes na 
execução do objeto licitado. 
 

i) Declaração de aceitação com variação para mais ou para menos, de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do contrato e cotados desde que respeitadas às condições 
contratuais estabelecidas pelo Edital. 

 
j) Apresentar Declaração de Ciência do Termo de Referência no original, conforme modelo 

em anexo, devidamente assinada. 
 

k) Nas operações ou prestações internas, relativas a aquisição de mercadorias ou serviços por 
órgão da administração pública estadual, suas autarquias e fundações, o licitante deverá 
apresentar sua proposta deduzido o ICMS incidente na operação ou prestação, nos termos 
do Decreto 2.912 de 29 de dezembro de 2006. 

 

l) Indicação e descrição detalhada das características técnicas do(s) serviço(s) proposto(s) 
para o(s) respectivo(s) item(ns) que compõe(m) o objeto desta Licitação, em conformidade 
com os requisitos, especificações e condições estipuladas neste Edital, inclusive prazo de 
execução, garantia e/ou suporte. 

 
8.1.2 - É vedada a oferta de vantagem não prevista no Edital ou baseada nas propostas dos 

demais licitantes. 
 
8.1.3 - Abertos os envelopes das propostas comerciais, a Comissão Permanente de Licitação dará 

vistas aos licitantes que após exame, rubricarão todas as propostas. 
 
9 - PROCEDIMENTO 
 
9.1 - Os trabalhos da reunião para recebimento dos documentos e abertura das propostas, 

obedecerão os trâmites estabelecidos nos sub-itens a seguir: 
 

9.2 - No dia e horário indicados no preâmbulo, a Comissão Permanente de Licitação, no uso de 
suas atribuições, receberá dos prepostos credenciados pelos licitantes, em ato público, os envelopes 1, 2 e 3, os 
quais serão numerados de acordo com a ordem de apresentação; 

 
9.3 – Não serão aceitas propostas entregues após o horário previsto para seu recebimento; 

  
9.4 - Os documentos constantes dos envelopes 1 serão abertos, e os envelopes 2 e 3, lacrados, 

serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelo representante legal de cada 
licitante presente. Os envelopes 2 e 3 ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, aguardando a 
data da sua abertura; 

 
9.5 - O julgamento da HABILITAÇÃO poderá ser realizado na mesma sessão de sua abertura, ou 

em outra convocada para este fim, a critério da Comissão Permanente de Licitação; 
 

9.6 - Decorrido o prazo para recurso, e havendo desistência ou renúncia ao mesmo, por parte 
das licitantes; ou ainda, após a decisão sobre cada recurso, se houver, a Comissão Permanente de Licitação, dará 
conhecimento do julgamento da HABILITAÇÃO às Licitantes, através de publicação no mural da Comissão 
Permanente de Licitação e no Diário Oficial do Estado do Tocantins. 
 

9.7 - Os envelopes 2 e 3 serão devolvidos as licitantes inabilitadas na sessão convocada para 
abertura do envelope 2; 
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9.8 - Divulgado o resultado da habilitação, serão abertos os envelopes das propostas técnicas das 
Licitantes habilitadas, em local, dia e hora previamente estabelecidos pela Comissão Permanente de Licitação; 
 

9.9 – Abertos os envelopes das propostas técnicas, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO dará 
vistas aos documentos dos licitantes que, após exame, rubricarão todas as propostas.  
 

9.10 - Respeitadas às exigências constantes no edital, a Comissão Permanente de Licitação dará 
conhecimento do resultado da avaliação da fase Técnica, através de publicação no mural da Comissão 
Permanente de Licitação e no Diário Oficial do Estado do Tocantins. 

 
9.11 - Os envelopes 3 serão devolvidos às Licitantes inabilitadas ou desclassificadas na avaliação 

técnica, na sessão convocada para abertura do envelope 3; 
 
9.12 - Divulgado, nos termos do subitem anterior, o resultado da avaliação técnica, serão abertos 

os envelopes das propostas comerciais em local, dia e hora, previamente marcada pela Comissão Permanente de 
Licitação; 

9.13 - De cada reunião será lavrada ata circunstanciada dos fatos relevantes, a qual será 
subscrita pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das Licitantes presentes. 

 
10 - CONDIÇÕES, COMPENSAÇÕES E ANTECIPAÇÕES.  
 
10.1 - O valor estimado para a execução dos serviços, objeto da licitação, está orçado em R$ 

3.083.750,00 (três milhões, oitenta e três mil e setecentos e cinquenta reais) e deverão ser pagos da seguinte forma:  

a) A primeira parcela, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato será 
paga no prazo de até cinco dias úteis após a divulgação do gabarito definitivo da primeira 
etapa do respectivo certame; 

b) A segunda parcela, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, será paga 
no prazo de até cinco dias úteis após a divulgação e publicação do Edital de Convocação 
para a terceira etapa do respectivo certame; 

c) A terceira e última parcela, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, 
será paga mediante apresentação de nota fiscal pela prestação dos serviços, após a 
divulgação do resultado final da terceira etapa do respectivo certame, incluindo os prazos 
e julgamentos de eventuais recursos administrativos inerentes ao certame. 

10.2 - O Fundo de Modernização da Polícia Militar receberá os créditos das taxas de inscrições 
pagas pelos candidatos que vierem a se inscrever no concurso público e arcará com as despesas referentes à 
realização do certame. 

 
10.3 – Se o total das inscrições ultrapassar a previsão descrita no preâmbulo do edital, a empresa 

licitante vencedora terá direito a receber o valor correspondente a R$ 30,00 (trinta reais) por inscrição excedente. 
 
11 - REAJUSTE 
 
11.1 - Os preços constantes nas propostas apresentadas não serão reajustados. 
 

12 - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
12.1 – Quando houver empresa em condição de ME/EPP serão adotados procedimentos em 

conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, apenas em relação à habilitação. 
 
12.2 - As vantagens da Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP não serão 

aplicadas no julgamento final da licitação (proposta técnica e de preço), haja vista a incompatibilidade da 
licitação do tipo técnica e preços com as regras previstas naquela Lei. 

 
13 - DO JULGAMENTO  
 
13.1 - A primeira fase - HABILITAÇÃO - é eliminatória, a segunda fase - PROPOSTA TÉCNICA - é 

eliminatória e classificatória, e a terceira fase - PROPOSTA COMERCIAL - é classificatória.  
 
13.2 - Serão habilitadas a participar da segunda fase, as licitantes que apresentarem os 

documentos de HABILITAÇÃO com os requisitos exigidos pelo Edital. 
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13.3 - Ultrapassada a fase de HABILITAÇÃO, é vedada a desistência da proposta apresentada 
pela licitante. 

 
13.4 - A Comissão Permanente de Licitação julgará as Propostas das empresas habilitadas de 

acordo com o tipo TÉCNICA E PREÇO. 
 
13.5 - Não serão consideradas, em favor da licitante, as informações, constantes dos Anexos, bem 

como as de outros documentos, julgadas incompletas ou de interpretação duvidosa; 
 
13.5.1 - Serão rejeitadas, as propostas incompletas em virtude de omissões ou insuficiência de 

informações, bem como aquelas que contenham limitações ou condição substancialmente contrastante com as 
disposições deste Edital; 

 
13.6 - Serão considerados para efeito de julgamento e classificação, os serviços, cotados na 

Proposta Técnica e Comercial, conforme objeto deste Edital. 
 
13.7 – A proposta técnica será avaliada em duas fases: a primeira, através dos requisitos 

obrigatórios, avaliada e decidida pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e a segunda, através dos requisitos 
pontuáveis, analisada e atribuído valor de nota de acordo com os critérios de exame da proposta a ser realizada 
pela Comissão Técnica da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS e de acordo com as exigências constante 
do Termo de referência anexo ao edital. 

  
13.7.1 - Na fase dos REQUISITOS OBRIGATÓRIOS, o julgamento das propostas será fundamentado 

no atendimento a TODOS os itens obrigatórios relacionados na PROPOSTA TÉCNICA. 
 
13.7.1.1 - As propostas que não atenderem integralmente aos REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 

estabelecidos no edital serão desclassificadas. 
 
13.7.2 - Na fase dos REQUISITOS PONTUÁVEIS as propostas já classificadas, conforme regras 

estabelecidas acima serão avaliadas quanto ao atendimento desses requisitos, nos itens “CRITÉRIOS TÉCNICOS - 
ANEXO I” deste Edital. 

 
13.7.3 - As Propostas deverão conter informações suficientes e precisas que permitam o 

julgamento adequado. 
 
13.7.4 - As Propostas que não apresentarem as informações de que trata o item precedente, a 

Comissão Técnica considerará os respectivos Requisitos como não atendidos. 
 
13.8 - A Proposta Comercial deve atender às condições previstas neste Edital e demais exigências 

comerciais definidas nesta licitação. 
 

13.9 - A licitante cuja proposta comercial apresentar erro(s) na cotação de preços a que ela 
concorrer, será de competência da Comissão Permanente de Licitação, efetuar a devida correção, obedecendo 
aos critérios abaixo: 

 
13.9.1- Poderão ser aceitas PROPOSTAS em que se constatem apenas erros de cálculos na 

Planilha de Preços, reservando-se à Comissão Permanente de Licitação o direito de corrigi-las na forma seguinte: 
 
13.9.1.1 - No caso de erro de transcrição das quantidades, o valor será corrigido devidamente, 

mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o total; 
 
13.9.1.2 - No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: 

será retificado, mantendo-se o preço unitário e quantidade. 
 
13.9.1.3 - No caso de erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas e 

trocando-se o total proposto pelo total corretamente calculado. 
 
13.9.2 - A Comissão Permanente de Licitação terá autoridade para proceder tais correções, que 

se farão a tinta comum, com ressalva da Presidente da Comissão ou para quem esta determinarem. 
 
13.9.3 - O preço total, resultante da revisão processada na forma do item anterior, será 

considerado como PREÇO DA PROPOSTA e, conseqüentemente, o valor do contrato, caso a PROPOSTA corrigida 
seja a vencedora. 

 



 
 
 
                     
 

                 Superintendência de Compras e Central de Licitação 
 

Quadra 103 Sul, ACSO 11, CONJ. 01, Nº 38-A, Rua SO-07, Plano Diretor Sul - CEP: 77.015-030, Palmas/TO, 
 Edifício DONA YAYÁ - Tel: +55 63 3218 1548 / 3218 1348 - www.sgl.to.gov.br 

 

7

13.10 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no § 
2º do art. 3º da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual 
todos os licitantes serão convocados. 

 
13.11 – O resultado do julgamento das propostas será apresentado através de afixação no mural 

da Comissão Permanente de Licitação e no site www.sgl.to.gov.br. 
 

13.12 - Será considerada VENCEDORA a empresa que obtiver a MAIOR PONTUAÇÃO FINAL, 
calculada pela média ponderada dos valores das propostas de preço e proposta técnica.  

 
14 - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
14.1 - Os itens que apresentam a indicação de requisitos obrigatórios, quando não atendidos, 

desabilitam a participação da empresa na fase seguinte.  
 
14.2 - A classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Notas 

Finais. 
 
14.3 - Avaliação e pontuação da Proposta Técnica  
 
14.3.1 - A pontuação dos itens será feita para cada item, levando em consideração a soma da 

pontuação atribuída de cada item.  
 
O cálculo da Nota da Proposta Técnica deverá respeitar a seguinte fórmula:  
 
            Ptec                Npt      = nota da proposta técnica 
Npt = ------- onde:     Ptec     = Somatório da pontuação técnica obtida pela proponente 
           100       
 
A Nota de Corte será de 50 (cinquenta) pontos para a MPF (Média Ponderada Final); 
 
14.4 -  Avaliação da Proposta de Preços 
 
14.4.1 - Na proposta de preços deverão constar todos e quaisquer custos diretos e indiretos 

necessários à completa execução dos serviços, incluídos os impostos e taxas de responsabilidade exclusiva da 
empresa licitante. 

 
14.4.2 - O cálculo da Nota da Proposta de Preços deverá respeitar a seguinte fórmula:  
 
            Vmin  Npp    = nota da proposta de preços 
Npp = -------- onde: Vmin  = menor preço apresentado no certame pelas licitantes 
              Vpr  Vpr     = preço apresentado pela empresa avaliada. 
 
14.5 – Nota Final dos Proponentes 
 
14.5.1 – A classificação final (NOTA FINAL) das propostas far-se-á de acordo com a Média 

Ponderada da pontuação alcançada da Proposta Técnica e de Preço, de acordo com a seguinte formula: 
 

                                             [(NPTx7,0) + (NPPx3,0)] 
MFP=  ________________________ 
                            100 
 
Onde: 
MPF= Média Ponderada Final 
NPT= Nota da Proposta Técnica 
7,0 = Peso Atribuído à Proposta Técnica      
NPP= Nota da Proposta de Preço 
3,0 = Peso Atribuído à Proposta de Preço  
 
14.5.2 - A classificação das proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Notas 

Finais, sendo declarada vencedora a concorrente que atingir a maior Nota Final (NF).  
 
14.6 - O objeto da presente licitação será adjudicado à PROPONENTE que atendendo a todas as 

condições expressas neste Edital e seus anexos, forem classificados em primeiro lugar de acordo com os critérios de 
julgamento estabelecidos no item 13. 
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15 - CONTRATAÇÃO 
 
15.1 - As obrigações decorrentes desta Licitação a serem firmadas entre a POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DO TOCANTINS e a PROPONENTE vencedora serão formalizadas através de Contrato, observando-se as 
condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, e na legislação vigente; 

 
15.2 – A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS convocará formalmente a PROPONENTE 

vencedora para assinar o Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da adjudicação; sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações; 

 
15.3 - O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela PROPONENTE vencedora durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Contratante; 

 
15.4 – A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS poderá, quando a convocada não assinar o 

Contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital, convocar PROPONENTES remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações; 

 
15.5 - As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Licitação no valor estimado 

de R$ 3.083.750,00 (três milhões, oitenta e três mil e setecentos e cinquenta reais), correrão por conta do Programa 
de trabalho 06.181.1160.3052 - 339039, fonte 0240. 

 
15.6 – O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, podendo ser 

prorrogado nas hipóteses do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
16 - PENALIDADES 
 
16.1 - A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho, sujeitará às 

penalidades previstas no art. 87, da lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
 
16.2 - Sem prejuízo das demais sanções previstas em lei ou neste Edital, a licitante vencedora e/ou 

contratada ficará sujeita às seguintes penalidades: 
 
a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, pela recusa injusta 

em retirar o respectivo instrumento; 
 
b) multa moratória, não compensatória, de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada 

sobre o valor total da Nota de Empenho, pela impontualidade no cumprimento das 
obrigações pactuadas; 

 
c) multa compensatória equivalente ao valor integral do fornecimento não realizado, limitada 

a 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, pela rescisão determinada 
por ato unilateral da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS no caso de inexecução 
parcial ou total de quaisquer das obrigações estipuladas. 

 
16.2.1 - O termo inicial para a incidência da multa estipulada nas letras “b” e “c”, deste item, será 

a data correspondente a do adimplemento, e o termo final, será a data do efetivo pagamento desta. 
 
17 - DOS RECURSOS AO EDITAL E AOS JULGAMENTOS 
 
17.1 - A impugnação aos Termos do Edital e seus anexos, deverá ser protocolizada até 02 (dois) 

dias úteis antes da data designada para a abertura dos envelopes de habilitação, na Comissão Permanente de 
Licitação, no local indicado no preâmbulo do presente ato convocatório. 

 
17.2 - O licitante que não impugnar o Edital até o segundo dia útil anterior à abertura dos 

envelopes de habilitação decairá do direito de fazê-lo administrativamente em caráter de recurso, nos termos do 
parágrafo 2º do Art. 41 da Lei nº 8.666/93. 

  
17.3 - Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da ciência ou intimação do ato 

ou lavratura da ata, conforme inciso I do Artigo 109, da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, nos casos de: 
 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) Julgamento das propostas; 
c) Anulação ou revogação da licitação. 
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17.4 - O Recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento do Recurso. 

 
17.5 - A impugnação e os recursos ao presente Edital somente serão consideradas se  

protocolados no Protocolo Geral da SECRETARIA DA FAZENDA ou no guichê da SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E 
CENTRAL DE LICITAÇÃO – SCCL da SECRETARIA DA FAZENDA – ANEXO IV, sito na Quadra 103 Sul, ACSO 11, CONJ. 01, 
Nº 38-A, Rua SO-07, Plano Diretor Sul - CEP: 77.015-030, Palmas/TO, Edifício DONA YAYÁ, no horário das 12h30min às 
18h30min. 

 
17.7 - É vedado a qualquer licitante tentar impedir o andamento desta licitação, utilizando-se de 

recursos meramente protelatórios, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas cabíveis, nos termos 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 - É admitida a participação ativa de apenas um representante especificamente designado, 

de cada PROPONENTE nas reuniões da presente Licitação; 
 
18.2 - A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e 

informações complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário, sendo vedada a inclusão posterior de 
documentos que deveriam constar originariamente das propostas; 

 
18.3 - A Comissão Permanente de Licitação, no interesse público, poderá relevar omissões 

puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
 
18.4 - A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS se reserva o direito de anular ou revogar, 

total ou parcialmente a presente Licitação, de acordo com o estatuído no artigo 49 da Lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações; 

 
18.5 - Não serão aceitos documentos ou propostas enviadas por fac-símile; 
 
18.6 - Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes, com registro detalhado de todas as ocorrências; 
 
18.7 - Quaisquer informações complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre o 

presente edital, deverão ser encaminhadas à SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO através do 
e-mail: sccl@sefaz.to.gov.br. 

 
18.8 - Uma vez apresentada à proposta para participação na licitação, a empresa declara 

implicitamente a aceitação plena das condições e termos da presente CONCORRÊNCIA. 
 
18.9 – Todos os documentos apresentados deverão ser devidamente atualizados, em cópias 

autenticadas ou em cópia acompanhada do original para autenticação pela SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E 
CENTRAL DE LICITAÇÃO da SECRETARIA DA FAZENDA. 

 
18.10 - Os pedidos de esclarecimentos e questionamentos referentes ao processo licitatório 

deverão ser enviados ao (à) Presidente (a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, contendo qualificação da Empresa/Pessoa; questionamento claro e de fácil compreensão e Informações 
para contato como telefone, email, site, dentre outros dados necessários para o encaminhamento das respostas e 
encaminhados exclusivamente no e-mail sccl@sefaz.to.gov.br. 

 
18.11 – Os casos omissos serão submetidos a parecer do Jurídico da SECRETARIA DA FAZENDA. 
  
18.12 – Os editais poderão ser retirados pelo site www.sgl.to.gov.br ou no guichê da 

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA. 
 

18.13 - Fica eleito o foro da Capital do Estado do Tocantins - Vara da Fazenda Pública, com 
renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem, para dirimir quaisquer questões fundadas neste 
Contrato. 

Palmas - TO, 07 de julho de 2017. 
 

MEIRE LEAL DOVIGO PEREIRA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 

Constitui objeto do presente termo de referência a realização de licitação visando a contratação de 
empresa pela Polícia Militar do Estado do Tocantins para a prestação de serviços técnicos especializados para a 
realização das três primeiras etapas de concurso público para provimento de vagas para o: 

a. Curso de Formação de Oficiais, sendo 40 (quarenta) vagas ao cargo de Cadete I da Polícia Militar do 
Estado do Tocantins;  

b. Curso de Formação de Soldados, sendo 1.000 (mil) vagas ao cargo de Aluno Soldado da Polícia Militar do 
Estado do Tocantins; 

c. As três primeiras etapas do concurso público acima referido compreendem: 

1ª Etapa – inscrição, elaboração e aplicação da etapa intelectual com quantidade estimada de 5.000 
(cinco mil) inscritos para o Curso de Formação de Oficiais e de 35.000 (trinta e cinco mil) inscritos para o 
Curso de Formação de Soldados; 

2ª Etapa – Avaliação de Capacidade Física; 

3ª Etapa – Avaliação Psicológica. 

CARGO 
QUANTIDADE DE VAGAS 

Nível Superior 

Cadete I QPES – Sexo Masculino 36 
Cadete I QPES – Sexo Feminino 04 
Nível Médio  
Aluno Soldado QPPM – Sexo Masculino 900 
Aluno Soldado QPPM – Sexo Feminino 100 
TOTAL 1040 

                    

2. JUSTIFICATIVA 

 Há 27 anos a Constituição Cidadã oficializou, em 05 de outubro de 1988, a criação do Estado do 
Tocantins, concretizando o sonho de muitas gerações que lutaram para ver o antigo Norte Goiano independente. 
Atualmente o Tocantins encontra-se entre as unidades da federação que mais crescem, tanto em âmbito 
populacional quanto econômico. Em consequência disso, grandes projetos e investimentos aceleram a economia 
estadual e geram impactos em toda a sociedade tocantinense. 

 Neste contexto positivo de desenvolvimento econômico há a necessidade de se manter o equilíbrio e a 
ordem deste novo cenário, pois com esse crescimento vê-se também a mudança na maioria das cidades 
tocantinenses, com o surgimento de crime organizado, narcotráfico e ações lesivas ao meio ambiente. 

 Conforme dados do IBGE, a população no Estado do Tocantins, no ano de 2015, era de 1.515.126 
habitantes1 e o número de policiais militares no estado até janeiro de 2016 era de 3.915 policiais militares, dos quais 
111 estão agregados ou aguardando reserva/reforma, restando apenas o efetivo real de 3.804. Os números citados 
geram uma relação de população/policiais militares muito inferior às necessidades enfrentadas pelo estado, o que 
culmina na diminuição da sensação de segurança da sociedade e no aumento da criminalidade. No ano de 2009, 
quando a população tocantinense era bem menor, o efetivo da PMTO era de 4.286 policiais, o que demonstra a 
perda de efetivo considerável da Corporação, frente às crescentes necessidades na área da segurança pública. 
Portanto, é imprescindível, que se inicie a reposição deste efetivo para atender às necessidades atuais e futuras. 

Mapa de Efetivo anexo demonstra que desde 2014, ano da última inclusão de policiais militares na PMTO, 
até a presente data houve baixa de 559 (quinhentos e cinquenta e nove) policiais militares do efetivo da 
Corporação e conforme Relatório Detalhado de Previsão de Reserva, anexo, a previsão de passagem para a 
inatividade de policiais militares da PMTO de 2017 até o ano de 2022 é de 1.100 (mil e cem) policiais militares, o que 
cumulado com a baixa desde o ano de 2014 gerará uma perda de efetivo de 1.659 (mil seiscentos e cinquenta e 
nove) policiais militares.  

Ressalta-se que o Decreto n° 5.492, de 25/08/2016, anexo, prevê 3.012 (três mil e doze) vagas para o 
cargo de Soldado QPPM e atualmente a PMTO possui apenas 414 (quatrocentos e quatorze) soldados, restando um 
claro de 2.598 (dois mil, quinhentos e noventa e oito) vagas para esse cargo. Já para o cargo de 2° Tenente QOPM 
(primeiro posto do Oficialato), o referido Decreto prevê 150 (cento e cinquenta) vagas, e atualmente não há sequer 

                                                           
1 Fonte: http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?lang=&sigla=to. Acesso em 12/02/2016, 
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um 2° Tenente QOPM na PMTO. Ressalta-se que não há no Decreto previsão de vagas para o cargo de Aspirante a 
Oficial, Cadete e Aluno Soldado, tendo em vista se tratar de período de formação, entretanto seus subsídios são 
previstos na Lei n° 3.174, de 28/12/2016.  

 A realização deste concurso faz-se imperativa para o devido cumprimento dos encargos 
constitucionalmente atribuídos à PMTO, a fim de atender adequadamente as demandas da sociedade 
tocantinense. 

Assim, é necessária a terceirização das três primeiras etapas do certame, realizando o concurso 
obedecendo fielmente aos princípios constitucionais da eficiência, legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade. 

3. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO SERVIÇO 

• 1ª Etapa - Execução do planejamento da primeira etapa do Concurso Público, compreendendo a revisão 
ortográfica e diagramação dos editais do certame, realização, processamento e acompanhamento das 
inscrições, alocação dos candidatos por cidade, elaboração de provas objetivas de conhecimento, 
elaboração das provas de redação, impressão de cadernos de provas, folhas de respostas das provas 
objetivas, logística para o transporte, guarda e aplicação das provas, correção e tabulação de dados; 

• 2ª Etapa - Realização da Avaliação de Capacidade Física do certame, com a participação dos 
candidatos aprovados e classificados nas provas intelectuais, na proporção de 3 (três) candidatos por 
número de vagas, por sexo e cargo, sendo incluídos todos os candidatos empatados na mesma nota de 
corte, compreendendo: flexão de braço no solo em 04 (quatro) apoios para os candidatos do sexo 
masculino, e em 06 (seis) apoios para as candidatas do sexo feminino, flexão abdominal com duração de 
60 segundos, corrida de 12 (doze) minutos, teste em barra fixa, natação estilo 50 metros livre e teste de 
flexibilidade. As especificações de cada exercício serão definidas nos editais. 

• 3ª Etapa – Realização da Avaliação Psicológica do certame, conforme as especificações a seguir:  

1. Os candidatos classificados na Prova Intelectual e considerados aptos na Avaliação de 
Capacidade Física serão convocados para a Avaliação Psicológica do respectivo certame, na 
proporção de 1,7 (um vírgula sete) candidatos por número de vagas, por sexo e cargo, sendo 
incluídos todos os candidatos empatados na mesma nota de corte. 

2. A Avaliação Psicológica será acompanhada pela Comissão de Psicólogos do Quadro de Oficiais 
da Saúde da PMTO, os quais fiscalizarão as etapas da avaliação psicológica, incluindo a fase de 
recursos, realizando as intervenções necessárias ao pleno cumprimento dos termos do respectivo 
Edital. 

3. O exame psicológico consistirá na avaliação objetiva e padronizada de características cognitivas 
e de personalidade dos candidatos, mediante o emprego de técnicas científicas, autorizados 
pelo Conselho Federal de Psicologia - CFP (conforme as Resoluções nº 001, de 19/04/2002 e nº 
002, de 24/03/2003).  

4. Deverá ser divulgada, juntamente com a convocação dos candidatos selecionados para etapa 
de avaliação psicológica, as orientações aos candidatos sobre: não realizar atividades que 
sobrecarregam o corpo, não ingerir bebida alcoólica, dormir regularmente, no dia anterior à 
avaliação psicológica.  

5. A Avaliação psicológica será destinada a avaliar e identificar os traços de personalidade 
incompatíveis para o exercício da atividade policial militar. São considerados traços de 
personalidade incompatíveis para o exercício da atividade policial militar, conforme previsto nos 
parágrafos 4º e 6º, do artigo 11 da Lei 7.578, de 20 de abril de 2012: 

5.1 descontrole emocional; 

5.2 descontrole da agressividade; 

5.3 descontrole da impulsividade; 

5.4 alterações acentuadas da afetividade; 

5.5 oposicionismo a normas sociais e a figuras de autoridade; 

5.6 dificuldade acentuada para estabelecer contato interpessoal; 

5.7 funcionamento intelectual abaixo da média, associado ao prejuízo no comportamento 
adaptativo e desempenho deficitário de acordo com sua idade e grupamento social; 

5.8 distúrbio acentuado da energia vital de forma a comprometer a capacidade para ação. 

• O resultado obtido no exame psicológico será decorrente da análise conjunta das técnicas e instrumentos 
psicológicos utilizados. Dessa análise resultará o parecer INDICADO para os candidatos que não 
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apresentarem traços de personalidade incompatível com o exercício da atividade ou serviço de natureza 
policial militar, e CONTRA-INDICADO para os que apresentarem fator de contraindicação ou 
incompatibilidade para o exercício da função policial militar. 

• A Prova Intelectual, prevista na primeira etapa do concurso, terá caráter eliminatório e classificatório, 
constando de uma prova discursiva (redação) e uma prova objetiva composta por 60 (sessenta) 
questões, com 5 (cinco) proposições de múltipla escolha, sendo apenas uma correta, com número de 
questões, ponderação e pontuação correspondentes às disciplinas, de acordo com as tabelas 
abaixo: 

NÍVEL SUPERIOR – CADETE I QPES  
                                          
                                          PROVA INTELECTUAL 
  

Prova 
 
               Disciplina 

 
Nº de Questões 

 
Peso 

 
Total de 
Pontos 

Objetiva Língua portuguesa 
 

15 1,0 15,0 
Matemática 05 1,0 5,0 
Atualidades e conhecimentos 
regionais 

 
10 

 
1,0 

 
10,0 

Noções de Direito* 15 2,0 30,0 

Noções de Informática 05 1,0 5,0 

Normas Pertinentes à PMTO 10 1,0 10,0 

 
Discursiva 

 
Redação 

 
- 

 
- 

        
 25,0 

T O T A L 60  100,00 
*As Noções de Direito incluem: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Direitos Humanos e Direito 
Penal Militar.  

 
NÍVEL MÉDIO – SOLDADO QPPM 

                                          
                                          PROVA INTELECTUAL 
  

Prova 
 
               Disciplina 

 
Nº de Questões 

 
Peso 

 
Total de 
Pontos 

 
Objetiva 

Língua portuguesa 
 

20 2,0        40,0 

Raciocínio Lógico 05 1,0 5,0 

Atualidades e conhecimentos 
regionais 

 
10 

 
1,0 

 
10,0 

Noções de Direito* 10 1,0 10,0 

Noções de Informática 5
5 

1,0 5,0 

Normas Pertinentes à PMTO 10 1,0 10,0 

 
Discursiva 

 
Redação 

 
- 

 
- 

20,0 

T O T A L 60  100,00 
*As Noções de Direito incluem: Direito Constitucional, Direito Penal, Direitos Humanos e Direito Penal Militar.  
 

• Locais de Prova: A primeira etapa do certame será realizada nas cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi, 
Arraias e Araguatins, enquanto que a segunda e terceira serão realizadas somente em Palmas. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Compete à CONTRATADA: 

1. Planejar e executar as três primeiras etapas do concurso público, de acordo com o especificado 
no item 3 deste termo, e submetê-lo à aprovação da Comissão de Concurso, devendo passar 
pelo crivo desta Comissão inclusive as definições de datas referentes a essas etapas do 
concurso (editais, inscrições, aplicação de provas, avaliações, dentre outros). 
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2. Revisar ortograficamente e diagramar os editais do concurso público, os conteúdos 
programáticos, bibliográficos, instruções específicas e submetê-los à aprovação da Comissão 
de Concurso. 

3. Preparar todo sistema de dados em plataforma web, para receber e processar as inscrições on-
line dos candidatos propiciando o suporte necessário à execução e confirmação das 
inscrições, e, simultaneamente, a expedição e o processamento dos boletos bancário 
controlando o recebimento das respectivas taxas, as quais deverão ser direcionadas para uma 
conta específica do tesouro estadual, emitindo relatório pertinente à respectiva arrecadação. 

4. Disponibilizar durante o período que compreende as três primeiras etapas do certame equipe de 
atendimento aos candidatos por e-mail e telefone visando sanar dúvidas e questões 
apresentada pelos mesmos; 

5. Gerar e formatar o banco de dados dos inscritos; 

6. Elaboração das provas objetivas conforme disciplinas constantes nas tabelas do item 3 deste 
Termo (Especificações Básicas do Serviço); 

7. Elaboração das provas de Redação conforme objeto de avaliação; 

8. Diagramação e projeto gráfico das provas; 

9. Impressão das provas; 

10. Empacotamento das provas de acordo com a alocação dos candidatos; 

11. Diagramação e impressão das folhas de resposta das provas objetiva; 

12. Alocação e distribuição dos candidatos por setor de provas; 

13. Envio de arquivo nominal dos candidatos com seu local de realização das provas; 

14. Contratação de pessoal de apoio: Coordenador na cidade, chefe de setor, subchefe, aplicador 
de prova, aplicador volante, volante reserva, seguranças e porteiros necessários para a 
aplicação das provas; 

15. Contratar e preparar os locais de provas nas cidades de Palmas, Araguaína Gurupi, Arraias e 
Araguatins; 

16. Sistematização do planejamento logístico e de sua execução, para a aplicação das provas no 
que diz respeito à: 

• Quantitativo ideal de candidatos por sala; 

• Distribuição de candidatos e provas por município, locais e salas com as respectivas 
sinalizações e listagem dos candidatos; 

• Disponibilização de fiscais de sala; 

• Formulação de relatório de identificação do candidato contendo número de inscrição, 
nome do candidato, CPF, documento de identidade, cargo, cidade, local e sala; 

• Expedição do boletim de ocorrências e do registro de presença relativo aos candidatos 
que comparecerem à aplicação das provas; 

17. Aplicação das provas, leitura e processamento das folhas de resposta das provas objetivas; 

18. Correção das provas de redação dos classificados na prova objetiva no limite de quatro vezes o 
quantitativo de vagas no concurso; 

19. Gerar arquivo com resultado final do concurso; 

20. Gerar CD completo com todos os dados; 

21. Elaborar relatórios gerais para publicação; 

22. Realizar o transporte das provas para as cidades e locais de aplicação; 

23. Providenciar a logística necessária à aplicação da Avaliação de Capacidade Física do certame 
na cidade de Palmas, incluindo a contratação de fiscais, apontadores e profissionais de 
educação física, local de aplicação e materiais a serem utilizados nos testes, bem como o 
registro das provas de todos os candidatos através de filmagem; 

24. Realizar a Avaliação Psicológica do certame conforme descrito no item 3, com utilização de um 
número de profissionais psicólogos compatíveis com a aplicação dos testes; 
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25. Encaminhar á Comissão de Concurso da PMTO a relação nominal dos psicólogos que realizarão 
a terceira etapa (avaliação psicológica) bem como o currículo e a documentação de 
comprovação de exercício regular da profissão, no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura 
do contrato, para serem submetidos à análise técnica pela Comissão de Oficiais Psicólogos da 
PMTO, os quais poderão solicitar documentações complementares ou a substituição dos 
profissionais que não atenderem as especificações exigidas; 

26. Designar profissional psicólogo responsável pela etapa de Avaliação Psicológica do certame, o 
qual deverá reunir com a comissão de oficiais psicólogos da PMTO para nivelamento técnico e 
alinhamento das ações no prazo de até 10 (dez) dias após a aplicação da etapa de avaliação 
intelectual; 

27. Providenciar os locais de aplicação da Avaliação Psicológica do certame assim como os testes 
psicológicos e o material de escritório necessário para a correta aplicação dos testes; 

28. Elaborar e publicar, sob a supervisão e aprovação da Comissão de Concurso, os editais de 
resultados, convocações e complementares das três primeiras etapas no diário oficial do Estado 
e jornais de grande circulação; 

29. Emitir notas fiscais relativos aos serviços executados; 

30. Manter comprovante de todas as despesas referente a execução dos serviços; 

31. Entregar a contratante as folhas de respostas, as folhas de frequência, as demais planilhas de 
todos os candidatos e os exemplares das provas aplicadas no concurso e relatório de 
incidentes ocorridos, bem como todos os testes psicológicos, questionários, atas de recursos e 
planilhas utilizadas na avaliação psicológica; 

32. Designar representante perante a CONTRATANTE para prestar esclarecimentos e atender as 
reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

33. Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação para contratar com a 
Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade 
fiscal. 

34. Comprovar, a cada fatura emitida, a regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) 
e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

35. Apresentar relatórios computacionais relativos à: 

• Quantitativo de provas e inscrições, por cargo; 

• Distribuição e recolhimento das inscrições; 

• Concorrência ao concurso público, por cargo; 

• Estatística do perfil dos candidatos, por cargo; 

• Outros relatórios solicitados durante e após a realização do concurso público pela 
PMTO. 

36. Formular: 

• Cadernos de provas com as instruções de preenchimento das respostas; 

• Sistema de avaliação de provas e listagens de classificação; 

• Gabaritos. 

37. Contratar banca elaboradora das provas, devendo ser composta por profissionais com mestrado, 
doutorado ou pós-doutorado nas respectivas áreas de conhecimento constantes nos editais do 
concurso, usando-se somente questões inéditas e seguindo rigorosamente o programa 
constante no respectivo edital, assim como a banca revisora das provas, visando detectar e 
corrigir eventuais erros;  

38. Contratar banca revisora das provas, visando detectar e corrigir eventuais erros; 

39. Gerenciar profissionais para compor a banca elaboradora e revisora das provas que não sejam 
candidatos ao concurso nem possuam parentes até o 3º grau em linha reta ou colateral ou 
cônjuge candidato ao concurso, devendo preencher termo de responsabilidade para 
comprovar tal informação; 

40. Proceder a impressão das provas, com reserva de 10%, e empacotamento em gráfica com sigilo 
máximo para o conteúdo da prova; 
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41. Acondicionar as provas em envelopes opacos devidamente lacrados, que só serão abertos em 
sala de aula; 

42. Elaborar, conferir, reproduzir, embalar, guardar e transportar os cadernos de questões de prova, 
os cartões-resposta e as listas de presença de cada um dos locais onde se realizarão as provas; 

43. Recrutar, selecionar, treinar e remunerar os fiscais e pessoal de infraestrutura para todos os locais 
onde serão aplicadas as provas; 

44. Distribuir cadernos de provas, folhas de resposta e recolher em todas as respectivas cidades o 
material previsto no respectivo edital; 

45. Fazer a correção das provas, emitir relatórios de resultados, em ordem de classificação e em 
ordem alfabética, em meio impresso e magnético, por cargo; 

46. Fazer a divulgação do gabarito provisório do respectivo certame logo após a realização da 
prova; do gabarito definitivo após o julgamento dos recursos; 

47. Receber e julgar recursos referentes ao questionamento das três primeiras etapas do concurso; 

48. Manter suporte jurídico para condução do concurso, propiciando respostas a eventuais recursos 
administrativos; 

49. Instalar, no dia da aplicação das provas objetivas uma central de atendimento na cidade de 
Palmas – TO, com toda a infraestrutura, física e humana, necessária para atender qualquer tipo 
de problema, ou dúvida, que possa ocorrer na aplicação das provas objetivas; 

50. Responder pelos procedimentos computacionais necessários às três primeiras etapas do 
concurso; 

51. Cumprir o cronograma que for acordado com a Comissão do Concurso para a realização das 
etapas do concurso; 

52. Responder por todos os ônus e encargos decorrentes da execução das três primeiras etapas do 
concurso, por mais específicos que sejam, em especial os referentes à legislação trabalhista, 
tributária, fiscal, previdenciária e sobre acidentes de trabalho, bem assim os relativos à mão de 
obra utilizada e os decorrentes de responsabilidade civil; 

53. Responder por todos os ônus e responsabilidades de qualquer natureza decorrente da quebra do 
sigilo das três primeiras etapas do concurso público; 

54. Guardar, pelo prazo mínimo de um ano, em local apropriado, o cadastro dos candidatos 
inscritos, as folhas de respostas, as folhas de frequência e as demais planilhas de todos os 
candidatos, bem como os exemplares de todas as provas aplicadas nas três fases do concurso; 
após esse prazo, encaminhar todo o material citado anteriormente para a Comissão de 
Concurso, para que fique sob sua responsabilidade, sendo o referido material incinerado após o 
período de 02 (dois) anos; 

55. Fornecer em meio magnético e impresso todos os documentos exigidos para a formalização de 
processo de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE; 

56. Todos os custos, diretos e indiretos, relativos ao planejamento e a execução do objeto serão de 
responsabilidade da empresa contratada, inclusive a contratação de mão de obra e seus 
impostos, contribuições, taxas trabalhistas e previdenciárias, veículos utilizados, uniformes, 
aluguel de colégios, material de expediente, insumos, material de higiene e limpeza, 
alimentação, treinamento dos profissionais utilizados na execução do objeto, transporte 
humano e de material, segurança, central de atendimento, equipamentos, hotel e diárias, bem 
como todos os impostos, contribuições, emolumentos, taxas e quaisquer outros incidentes na 
execução do objeto contratado; 

57. Possuir estrutura para capacitação e operacionalização na cidade de Palmas – TO, mediante 
documento comprobatório para os devidos fins. 
 

5. DA CONFIDENCIALIDADE 

 A contratada deve se comprometer a preservar total sigilo com relação às informações tornadas 
disponíveis ou obtidas durante o desenvolvimento do concurso, bem como em relação às avaliações dos 
candidatos, até publicação final do respectivo concurso. 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 Caberá ao CONTRATANTE: 

1. Aprovar o planejamento das três primeiras etapas do concurso público; 
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2. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de representantes devidamente 
credenciados, que se encarregarão dos contatos com a CONTRATADA para esclarecimento de 
dúvidas, troca de informações e demais providências necessárias à realização do objeto deste 
contrato, exceto nas fases de elaboração, composição, impressão e empacotamento das 
provas; 

3. Exercer a fiscalização pelo serviço contratado, por meio da Comissão do Concurso; 

4. Reunir-se com o psicólogo designado pela contratada, responsável pela avaliação psicológica, 
juntamente com a comissão de psicólogos da PMTO; 

5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca de qualquer irregularidade na prestação dos 
serviços, fixando prazo para sua correção; 

6. Homologar e publicar os resultados do concurso público;  

7. Publicar no Diário Oficial do Estado do Tocantins e em jornais de grande circulação os editais de 
realização do concurso público; 

8. Pagar pela realização do serviço contratado conforme descrito no item 10 do presente termo; 

9. Supervisionar a aplicação de todas as provas das etapas contratadas. 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

O objeto do contrato, com exceção da Primeira Etapa, poderá ser subcontratado, mediante 
consentimento prévio e expresso da Comissão do Concurso. 

8. CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

A Polícia Militar, por meio da Comissão de Concurso do CFO e CFSD, priorizando a qualidade e segurança 
da execução dos serviços, entende que o melhor processo, no caso em questão, para se contratar uma empresa 
especializada em concurso público é a modalidade TÉCNICA E PREÇO. 

 
8.1 Relação de documentos necessários para participar da licitação: 
a) Documentos relativos à habilitação jurídica: 

• Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; 
• Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 
b) Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista: 

• Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 
• Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

• Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta-RFB); 
• Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (CND-PREVIDÊNCIA) e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei; 

• Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, incluído pela Lei nº 
12.440/2011. 
 

c) Documentos relativos à qualificação técnica: 
• Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto de licitação e indicação das instalações, do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 

• Pelo menos dois atestados de capacidade técnica do objeto do contrato: Realização de 
concurso público ou similar; 

• A comprovação de aptidão referida no item anterior poderá ser feita por atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 

8.2 Julgamento das Propostas: 
Para efeito de julgamento, as Propostas Técnicas serão avaliadas pela Comissão de Licitação que 

analisará o conteúdo das mesmas quanto aos aspectos indicados. Os documentos e informações apresentados 
serão avaliados levando-se em consideração os critérios da tabela abaixo: 
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Itens Discriminação Pontuação Atribuída Pontuação máxima 
1 Experiência da empresa* 

1.1 Comprovação, por parte da empresa, de possuir 
experiência em serviço de organização, 
elaboração e realização de concurso público na 
área de Segurança Pública, incluindo avaliação 
psicológica E Exame de Capacidade Física, 
mediante a apresentação de declaração ou 
atestado de capacidade técnica respectivos, terá 
pontuação de 5 (cinco) pontos por atestado ou 
declaração apresentada que comprove a 
realização de concurso público; 

5 30 
 

1.2 Comprovação, por parte da empresa, de possuir 
experiência em serviço de organização, 
elaboração e realização de concurso público na 
área de Segurança Pública, incluindo avaliação 
psicológica OU Exame de Capacidade Física, 
mediante a apresentação de declaração ou 
atestado de capacidade técnica respectivos, terá 
pontuação de 3 (três) pontos por atestado ou 
declaração apresentada que comprove a 
realização de concurso público; 

3 

1.3 Comprovação, por parte da empresa, de possuir 
experiência em serviço de organização, elaboração 
e realização de concurso público, incluindo 
avaliação psicológica E Exame de Capacidade 
Física, independentemente de serem na área de 
Segurança Pública, mediante a apresentação de 
declaração ou atestado de capacidade técnica 
respectivos, terá pontuação de 3 (três) pontos por 
atestado ou declaração apresentada que 
comprove a realização de concurso público. 

3 

 1.4 Comprovação, por parte da empresa, de possuir 
experiência em serviço de organização, 
elaboração e realização de concurso público, 
incluindo avaliação psicológica OU Exame de 
Capacidade Física, independentemente de serem 
na área de Segurança Pública, mediante a 
apresentação de declaração ou atestado de 
capacidade técnica respectivos, terá pontuação 
de dois (dois) pontos por atestado ou declaração 
apresentada que comprove a realização de 
concurso público. 

2 

 1.5 Comprovação, por parte da empresa, de possuir 
experiência em serviço de organização, 
elaboração e realização de concurso público, sem 
incluir avaliação psicológica e Exame de 
Capacidade Física, mediante a apresentação de 
declaração ou atestado de capacidade técnica 
respectivos, terá pontuação de 1 (um) ponto por 
atestado ou declaração apresentada que 
comprove a realização de concurso público. 

1 

2 Da experiência da equipe técnica 
2.1 Dispor de banca elaboradora da prova intelectual 

composta por profissionais com mestrado, 
doutorado ou pós-doutorado nas respectivas áreas 
de conhecimento constantes no edital do concurso. 

20 
 

20 

2.2 Comprovação por parte da empresa licitante, de 
possuir em seu quadro de recursos humanos, 
profissional com curso superior aprovado pelo 
MEC, mediante comprovação por certificado de 
conclusão de curso superior, registro no conselho 
regional competente na área de educação física 
e experiência no Exame de Avaliação Física, 
mediante a apresentação de atestado da 

5 20 
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respectiva experiência, sendo atribuída a 
pontuação de 5 (cinco) pontos por atestado 
apresentado que comprove a experiência no 
Exame de Avaliação Física em concurso público. 

2.3 Comprovação por parte da empresa licitante, de 
possuir em seu quadro de recursos humanos, 
profissional com curso superior aprovado pelo 
MEC na área de psicologia, mediante 
comprovação por certificado de conclusão de 
curso superior, registro no Conselho Federal 
competente e experiência em avaliação 
psicológica, mediante a apresentação de 
atestado da respectiva experiência, sendo 
atribuída a pontuação de 5 (cinco) pontos por 
atestado apresentado que comprove a 
experiência de avaliação psicológica em 
concurso público. 

5 20 

2.4 Comprovação de que os profissionais de 
Educação Física e Psicologia possuam 
especialização, mestrado, doutorado ou pós-
doutorado referente às especificidades requeridas 
no certame. 

10 10 

*Considerando a estimativa de concorrentes, baseada em certames anteriores da PMTO, será atribuída pontuação 
maior a atestados/declarações de certames que comprovem a aplicação de exame de capacidade física e 
avaliação psicológica, tendo em vista a imprescindibilidade de que a empresa já possua experiência na aplicação 
desses testes para que possa aplicá-los a um número tão elevado de candidatos. 
 
9. VIGÊNCIA E EXTINÇÃO 

9.1 O contrato entra em vigor na data de sua assinatura e se encerra após a publicação da convocação 
dos candidatos para a quarta etapa do respectivo concurso, restando vigentes apenas os itens 52, 53, 54 e 55 do 
tópico 4 deste Termo. 

9.2 O contrato poderá extinguir-se por: 

a) decorrência completa do seu prazo de vigência; 

b) resilição, mediante acordo entre as partes; 

c) rescisão resultante de inadimplemento de qualquer cláusula; 

d) unilateralmente, pela PMTO, em caso justificado de interesse público. 

10. REMUNERAÇÃO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

10.1 A remuneração da contratada será efetuada através do Fundo de Modernização de Polícia 
Militar – FUMPM, que receberá os créditos das taxas de inscrições pagas pelos candidatos que vierem a se inscrever 
no concurso público e efetuará a remuneração da contratada com o equivalente ao valor das taxas de inscrições 
efetivamente pagas, observado o previsto no tópico 10.1.1; 

10.1.1 Se o total das inscrições ultrapassar a previsão descrita no item 1, letra c, deste Edital, a 
empresa licitante vencedora terá direito a receber o valor correspondente a R$ 30,00 (trinta) reais por inscrição 
excedente; 

10.2 A contratante pagará o valor estabelecido em contrato em três parcelas, divididos da seguinte 
forma:  

  10.2.1 A primeira parcela, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato 
será paga no prazo de até cinco dias úteis após a divulgação do gabarito definitivo da primeira etapa do 
respectivo certame; 

  10.2.2 A segunda parcela, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, será 
paga no prazo de até cinco dias úteis após a divulgação e publicação do Edital de Convocação para a terceira 
etapa do respectivo certame; 

10.2.3 A terceira e última parcela, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, 
será paga mediante apresentação de nota fiscal pela prestação dos serviços, após a divulgação do resultado final 
da terceira etapa do respectivo certame, incluindo os prazos e julgamentos de eventuais recursos administrativos 
inerentes ao certame. 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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A presente despesa de realização do certame correrá por conta da dotação orçamentária 
06.181.1020.3116 – Fundo de Modernização de Polícia Militar, fonte 0240. 

14. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

 14.1. Prazo para início da execução dos serviços será de até 15 (quinze) dias, contados da data da 
assinatura do contrato. 

 
11.  DO VALOR ESTIMADO 

 

ITEM QTD. UNID. DESCRIÇÃO 
VALOR ESTIMADO 

GLOBAL 

01 01 SERV Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços técnicos especializados para a realização do certame 
que envolve o concurso público, será realizado em 3 etapas, 
destinadas ao provimento de 40 (quarenta) vagas ao cargo de 
Cadete I e 1000 (mil) vagas ao cargo de Aluno Soldado da 
Polícia Militar do Estado do Tocantins. 

3.083.750,00 

VALOR TOTAL GLOBAL ---------------->> 3.083.750,00 
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ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 

 

Nós da empresa ___________________________________________ através do presente, declaramos cientes do Termo de 

Referência do objeto desta peça editalícia, e de que nossa proposta está de acordo com suas prerrogativas. 

 

Declaramos ainda ciência que o não cumprimento do disposto na referida declaração incidirá nas penalidades 

descritas no referido edital nas seções DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS e DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES. 

 

 
 

_______________, _______ de ____________________ de 2017. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE 

 
 
 
 
 
 
 

 Edital nº            ______/______ 
 

Processo nº      ____/_____/_____ 
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MINUTA DO CONTRATO 
 
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ESTADO 
DO TOCANTINS, ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA 
..............................................., REFERENTE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
 

 
  O ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

e foro nesta Capital, através da ......................................................................, inscrita no CNPJ sob nº 
........................................./.............-........, representada por seu Secretário, ......................, doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa .............................................................. pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro, 
na ..................................................................., inscrita no CNPJ sob nº ............................................, Inscrição Estadual sob nº 
........................................, doravante denominada CONTRATADA, representada por seu titular, o(a) Sr.(a) 
...................................., brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade nº ..................................... - SSP-.........., CPF nº 
.........................................., resolvem celebrar o presente CONTRATO, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, elaborado de acordo com a minuta examinada pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,   observadas 
as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) ETAPAS, DESTINADAS AO 
PROVIMENTO DE 40 (QUARENTA) VAGAS AO CARGO DE CADETE I E 1000 (MIL) VAGAS AO CARGO DE ALUNO 
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS, conforme discriminação constante do Anexo I do Edital. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços no prazo e nas condições a seguir 

ajustadas, decorrentes da Concorrência nº 005/2017, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência 
e/ou projeto básico do órgão requisitante. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO 
 
A aquisição do serviço obedecerá ao estipulado neste Contrato, como as disposições 

constantes dos documentos que integram o Processo Licitatório nº 00.050/0903/2017 e que independente de 
transcrição, fazem parte integrante e complementar deste mesmo instrumento, no que couber. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA LICITAÇÃO 
 
As aquisições, consubstanciadas no presente contrato, foram objeto de licitação, de acordo 

com o disposto no Capítulo II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sob a modalidade Concorrência, conforme 
Edital, do Processo Licitatório nº 00.050/0903/2017, a que se vincula este contrato, além de submeter-se, também 
aos preceitos de direito público aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 
 

Esta licitação poderá sofrer variação para mais ou para menos, de até 25% (vinte e cinco por 
cento) dos quantitativos dos bens licitados e cotados desde que respeitadas às condições contratuais 
estabelecidas pelo Edital. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
A CONTRATANTE obriga-se a proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 

desempenhar os compromissos assumidos neste Contrato, bem como pagar pela aquisição do serviço adquirido 
além de: 

Caberá ao CONTRATANTE: 
 

1. Aprovar o planejamento das três primeiras etapas do concurso público; 

2. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de representantes devidamente 
credenciados, que se encarregarão dos contatos com a CONTRATADA para esclarecimento 
de dúvidas, troca de informações e demais providências necessárias à realização do objeto 
deste contrato, exceto nas fases de elaboração, composição, impressão e 
empacotamento das provas; 

3. Exercer a fiscalização pelo serviço contratado, por meio da Comissão do Concurso; 



 
 
 
                     
 

                 Superintendência de Compras e Central de Licitação 
 

Quadra 103 Sul, ACSO 11, CONJ. 01, Nº 38-A, Rua SO-07, Plano Diretor Sul - CEP: 77.015-030, Palmas/TO, 
 Edifício DONA YAYÁ - Tel: +55 63 3218 1548 / 3218 1348 - www.sgl.to.gov.br 

 

22

4. Reunir-se com o psicólogo designado pela contratada, responsável pela avaliação 
psicológica, juntamente com a comissão de psicólogos da PMTO; 

5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca de qualquer irregularidade na prestação dos 
serviços, fixando prazo para sua correção; 

6. Homologar e publicar os resultados do concurso público;  

7. Publicar no Diário Oficial do Estado do Tocantins e em jornais de grande circulação o edital 
de realização do concurso público; 

8. Pagar pela realização do serviço contratado conforme descrito no item 9 do termo; 

9. Supervisionar a aplicação de todas as provas das etapas contratadas. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA obriga-se a: 

 
1. Planejar e executar as três primeiras etapas dos concursos públicos, de acordo com o 

especificado no item 3 do termo, e submetê-lo à aprovação da Comissão de Concurso, 
devendo passar pelo crivo desta Comissão inclusive as definições de datas referentes a essas 
etapas dos concursos (editais, inscrições, aplicação de provas, avaliações, dentre outros). 

2. Revisar ortograficamente e diagramar os editais dos concursos públicos, os conteúdos 
programáticos, bibliográficos, instruções específicas e submetê-los à aprovação da Comissão 
de Concurso. 

3. Preparar todo sistema de dados em plataforma web, para receber e processar as inscrições on-
line dos candidatos propiciando o suporte necessário à execução e confirmação das 
inscrições, e, simultaneamente, a expedição e o processamento dos boletos bancário 
controlando o recebimento das respectivas taxas, as quais deverão ser direcionadas para uma 
conta específica do tesouro estadual, emitindo relatório pertinente à respectiva arrecadação. 

4. Disponibilizar durante o período que compreende as três primeiras etapas dos certames equipe 
de atendimento aos candidatos por e-mail e telefone visando sanar dúvidas e questões 
apresentada pelos mesmos; 

5. Gerar e formatar o banco de dados dos inscritos; 
6. Elaboração das provas objetivas conforme disciplinas constantes nas tabelas do item 3 deste 

Termo (Especificações Básicas do Serviço); 
7. Elaboração das provas de Redação conforme objeto de avaliação; 
8. Diagramação e projeto gráfico das provas; 
9. Impressão das provas; 
10. Empacotamento das provas de acordo com a alocação dos candidatos; 
11. Diagramação e impressão das folhas de resposta das provas objetiva; 
12. Alocação e distribuição dos candidatos por setor de provas; 
13. Envio de arquivo nominal dos candidatos com seu local de realização das provas; 
14. Contratação de pessoal de apoio: Coordenador na cidade, chefe de setor, subchefe, 

aplicador de prova, aplicador volante, volante reserva, seguranças e porteiros necessários para 
a aplicação das provas; 

15. Contratar e preparar os locais de provas nas cidades de Palmas, Araguaína Gurupi, Arraias e 
Araguatins; 

16. Sistematização do planejamento logístico e de sua execução, para a aplicação das provas no 
que diz respeito à: 

• Quantitativo ideal de candidatos por sala; 
• Distribuição de candidatos e provas por município, locais e salas com as respectivas 

sinalizações e listagem dos candidatos; 
• Disponibilização de fiscais de sala; 
• Formulação de relatório de identificação do candidato contendo número de 

inscrição, nome do candidato, CPF, documento de identidade, cargo, cidade, local e 
sala; 

• Expedição do boletim de ocorrências e do registro de presença relativo aos 
candidatos que comparecerem à aplicação das provas; 

17. Aplicação das provas, leitura e processamento das folhas de resposta das provas objetivas; 
18. Correção das provas de redação dos classificados na prova objetiva no limite de quatro vezes 

o quantitativo de vagas no concurso; 
19. Gerar arquivo com resultado final dos concursos; 
20. Gerar CD completo com todos os dados; 
21. Elaborar relatórios gerais para publicação; 
22. Realizar o transporte das provas para as cidades e locais de aplicação; 
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23. Providenciar a logística necessária à aplicação da Avaliação de Capacidade Física dos 
certames na cidade de Palmas, incluindo a contratação de fiscais, apontadores e profissionais 
de educação física, local de aplicação e materiais a serem utilizados nos testes, bem como o 
registro das provas de todos os candidatos através de filmagem; 

24. Realizar a Avaliação Psicológica dos certames conforme descrito no item 3, com utilização de 
um número de profissionais psicólogos compatíveis com a aplicação dos testes; 

25. Encaminhar á Comissão de Concurso da PMTO a relação nominal dos psicólogos que realizarão 
a terceira etapa (avaliação psicológica) bem como o currículo e a documentação de 
comprovação de exercício regular da profissão, no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura 
do contrato, para serem submetidos à análise técnica pela Comissão de Oficiais Psicólogos da 
PMTO, os quais poderão solicitar documentações complementares ou a substituição dos 
profissionais que não atenderem as especificações exigidas; 

26. Designar profissional psicólogo responsável pela etapa de Avaliação Psicológica dos certames, 
o qual deverá reunir com a comissão de oficiais psicólogos da PMTO para nivelamento técnico 
e alinhamento das ações no prazo de até 10 (dez) dias após a aplicação da etapa de 
avaliação intelectual; 

27. Providenciar os locais de aplicação da Avaliação Psicológica dos certames assim como os 
testes psicológicos e o material de escritório necessário para a correta aplicação dos testes; 

28. Elaborar e publicar, sob a supervisão e aprovação da Comissão de Concurso, os editais de 
resultados, convocações e complementares das três primeiras etapas no diário oficial do Estado 
e jornais de grande circulação; 

29. Emitir notas fiscais relativos aos serviços executados; 
30. Manter comprovante de todas as despesas referente a execução dos serviços; 
31. Entregar a contratante as folhas de respostas, as folhas de frequência, as demais planilhas de 

todos os candidatos e os exemplares das provas aplicadas no concurso e relatório de 
incidentes ocorridos, bem como todos os testes psicológicos, questionários, atas de recursos e 
planilhas utilizadas na avaliação psicológica; 

32. Designar representante perante a CONTRATANTE para prestar esclarecimentos e atender as 
reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

33. Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação para contratar com 
a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade 
fiscal. 

34. Comprovar, a cada fatura emitida, a regularidade perante o Sistema de Seguridade Social 
(INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

35. Apresentar relatórios computacionais relativos à: 
• Quantitativo de provas e inscrições, por cargo; 
• Distribuição e recolhimento das inscrições; 
• Concorrência ao concurso público, por cargo; 
• Estatística do perfil dos candidatos, por cargo; 
• Outros relatórios solicitados durante e após a realização do concurso público pela 

PMTO. 
36. Formular: 

• Cadernos de provas com as instruções de preenchimento das respostas; 
• Sistema de avaliação de provas e listagens de classificação; 
• Gabaritos. 

37. Contratar banca elaboradora das provas, devendo ser composta por profissionais com 
mestrado, doutorado ou pós-doutorado nas respectivas áreas de conhecimento constantes nos 
editais dos concursos, usando-se somente questões inéditas e seguindo rigorosamente o 
programa constante no respectivo edital, assim como a banca revisora das provas, visando 
detectar e corrigir eventuais erros;  

38. Contratar banca revisora das provas, visando detectar e corrigir eventuais erros; 
39. Gerenciar profissionais para compor a banca elaboradora e revisora das provas que não sejam 

candidatos aos concursos nem possuam parentes até o 3º grau em linha reta ou colateral ou 
cônjuge candidato aos concursos, devendo preencher termo de responsabilidade para 
comprovar tal informação; 

40. Proceder a impressão das provas, com reserva de 10%, e empacotamento em gráfica com 
sigilo máximo para o conteúdo da prova; 

41. Acondicionar as provas em envelopes opacos devidamente lacrados, que só serão abertos em 
sala de aula; 

42. Elaborar, conferir, reproduzir, embalar, guardar e transportar os cadernos de questões de prova, 
os cartões-resposta e as listas de presença de cada um dos locais onde se realizarão as provas; 

43. Recrutar, selecionar, treinar e remunerar os fiscais e pessoal de infraestrutura para todos os locais 
onde serão aplicadas as provas; 

44. Distribuir cadernos de provas, folhas de resposta e recolher em todas as respectivas cidades o 
material previsto no respectivo edital; 
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45. Fazer a correção das provas, emitir relatórios de resultados, em ordem de classificação e em 
ordem alfabética, em meio impresso e magnético, por cargo; 

46. Fazer a divulgação do gabarito provisório do respectivo certame logo após a realização da 
prova; do gabarito definitivo após o julgamento dos recursos; 

47. Receber e julgar recursos referentes ao questionamento das três primeiras etapas dos concursos; 
48. Manter suporte jurídico para condução dos concursos, propiciando respostas a eventuais 

recursos administrativos; 
49. Instalar, no dia da aplicação das provas objetivas uma central de atendimento na cidade de 

Palmas – TO, com toda a infraestrutura, física e humana, necessária para atender qualquer tipo 
de problema, ou dúvida, que possa ocorrer na aplicação das provas objetivas; 

50. Responder pelos procedimentos computacionais necessários às três primeiras etapas dos 
concursos; 

51. Cumprir o cronograma que for acordado com a Comissão do Concurso para a realização das 
etapas dos concursos; 

52. Responder por todos os ônus e encargos decorrentes da execução das três primeiras etapas 
dos concursos, por mais específicos que sejam, em especial os referentes à legislação 
trabalhista, tributária, fiscal, previdenciária e sobre acidentes de trabalho, bem assim os relativos 
à mão de obra utilizada e os decorrentes de responsabilidade civil; 

53. Responder por todos os ônus e responsabilidades de qualquer natureza decorrente da quebra 
do sigilo das três primeiras etapas dos concursos públicos; 

54. Guardar, pelo prazo mínimo de um ano, em local apropriado, o cadastro dos candidatos 
inscritos, as folhas de respostas, as folhas de frequência e as demais planilhas de todos os 
candidatos, bem como os exemplares de todas as provas aplicadas nas três fases dos 
concursos; após esse prazo, encaminhar todo o material citado anteriormente para a Comissão 
de Concurso, para que fique sob sua responsabilidade, sendo o referido material incinerado 
após o período de 02 (dois) anos; 

55. Fornecer em meio magnético e impresso todos os documentos exigidos para a formalização de 
processo de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE; 

56. Todos os custos, diretos e indiretos, relativos ao planejamento e a execução do objeto serão de 
responsabilidade da empresa contratada, inclusive a contratação de mão de obra e seus 
impostos, contribuições, taxas trabalhistas e previdenciárias, veículos utilizados, uniformes, 
aluguel de colégios, material de expediente, insumos, material de higiene e limpeza, 
alimentação, treinamento dos profissionais utilizados na execução do objeto, transporte 
humano e de material, segurança, central de atendimento, equipamentos, hotel e diárias, bem 
como todos os impostos, contribuições, emolumentos, taxas e quaisquer outros incidentes na 
execução do objeto contratado; 

57. Possuir estrutura para capacitação e operacionalização na cidade de Palmas – TO, mediante 
documento comprobatório para os devidos fins. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 
 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição do serviço, o preço total de R$ 

....................... (.................................................................................. ....................). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
 
8.1 - A O Fundo de Modernização da Polícia Militar receberá os créditos das taxas de inscrições 

pagas pelos candidatos que vierem a se inscrever no concurso público e arcará com as despesas referentes à 
realização do certame. 

 
8.2 - A contratante pagará o valor estabelecido em contrato em três parcelas, divididos da 

seguinte forma:  
 
a)  A primeira parcela, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato 

será paga no prazo de até cinco dias úteis após a divulgação do gabarito definitivo da 
primeira etapa; 

 
b)  A segunda parcela, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, será 

paga no prazo de até cinco dias úteis após a divulgação e publicação do Edital de 
Convocação para a terceira etapa; 

 
c)  A terceira e última parcela, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do 

contrato, será paga mediante apresentação de nota fiscal pela prestação dos serviços, 
após a divulgação do resultado final da terceira etapa, incluindo os prazos e 
julgamentos de eventuais recursos administrativos inerentes ao certame. 
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8.3 – Se o total das inscrições ultrapassar a previsão descrita no preâmbulo do edital, a 
empresa licitante vencedora terá direito a receber o valor correspondente a R$ 30,00 (trinta reais) por inscrição 
excedente. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
A realização de 3 (três) etapas, destinadas ao provimento de 40 (quarenta) vagas ao cargo 

de Cadete I e 1000 (mil) vagas ao cargo de Aluno Soldado da polícia militar do Estado do Tocantins. 
 
Prazo para início da execução dos serviços será de até 15 (quinze) dias, contados da data da 

assinatura do contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A despesa resultante deste contrato correrá à conta de dotação orçamentária consignada no 

programa ................................., elemento de despesa .................................... 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS IRREGULARIDADES 
 
A fiscalização de que trata a cláusula sétima do presente instrumento, não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e 
prepostos (art. 70, da Lei nº 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço entregue, subsistirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança deste serviço. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da CONTRATADA assegurará à 

CONTRATANTE, o direito de rescisão nos termos do artigo 77, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, bem como nos casos citados no artigo 78 da mesma lei, garantidos a prévia defesa sempre mediante 
notificação por escrito. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão também se submeterá ao regime previsto no artigo 79, seus 

incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho, sujeitará às 

penalidades previstas no art. 87, da lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
 
Sem prejuízo das demais sanções previstas em lei ou neste Edital, a licitante vencedora e/ou 

contratada ficará sujeita às seguintes penalidades: 
 

d) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, pela recusa 
injusta em retirar o respectivo instrumento; 
 
e) multa moratória, não compensatória, de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, 
calculada sobre o valor total da Nota de Empenho, pela impontualidade no cumprimento 
das obrigações pactuadas; 
 
f) multa compensatória equivalente ao valor integral do fornecimento não realizado, 
limitada a 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, pela rescisão 
determinada por ato unilateral da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS no caso de 
inexecução parcial ou total de quaisquer das obrigações estipuladas. 

 
O termo inicial para a incidência da multa estipulada nas letras “b” e “c”, deste item, será a 

data correspondente a do adimplemento, e o termo final, será a data do efetivo pagamento desta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
 
O Contrato terá sua vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CONTROLE 
 
O presente contrato será submetido à fiscalização da entidade de controle externo 

competente, de conformidade com a fonte de recursos que subvencionam a presente aquisição. 
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Quadra 103 Sul, ACSO 11, CONJ. 01, Nº 38-A, Rua SO-07, Plano Diretor Sul - CEP: 77.015-030, Palmas/TO, 
 Edifício DONA YAYÁ - Tel: +55 63 3218 1548 / 3218 1348 - www.sgl.to.gov.br 

 

26

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Capital do Estado do Tocantins - Vara da Fazenda Pública, com renúncia 

expressa a outros, por mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato. 
 
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as 

quais foram lidas e assinadas pelas partes CONTRATANTES, na presença das testemunhas abaixo. 
 
Palmas, aos .......... de .................................... de 2017. 

 
 
..................................................................................................... 
CONTRATANTE 
..................................................................................................... 
CONTRATADA: 
 
TESTEMUNHAS:   
 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 


