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1 - UNIDADE DEMANDANTE 

 

Defensoria Pública Geral do Estado do Piauí 

  

SEÇÃO I – LICITAÇÃO 

  

2 - OBJETO 

 

2.1 O presente Termo de Referência, conforme determinação contida na Lei n° 

8.666/93, tem por objeto a contratação direta de pessoa jurídica para a realização de 

concurso público, com vistas ao provimento de 5 (cinco) vagas da carreira de 

Defensor Público do Estado do Piauí – DPE/PI, mais cadastro de reserva. 

2.2 O concurso público, o ingresso no quadro de pessoal efetivo e os direitos e 

deveres decorrentes do ingresso reger-se-ão pelas normas constitucionais e pela Lei 

Complementar nº 80/94 e Lei Complementar estadual nº 59/2005, as Resoluções 

CSDPE nº 44/2005 e nº 139/2021, bem como a Resolução CSDPE nº 141/2021, que 

aprovou o Regulamento do Concurso para Defensor Público. 

  

3 - OBJETIVO 

 

A presente contratação objetiva dar cumprimento aos termos de memorando 

expedido pelo Defensor Público Geral nos autos do Processo sei nº 

00303.001022/2020-3, conforme Regulamento consignado na Resolução CSDPE nº 

141/2021. 

  

4 - JUSTIFICATIVA 

 

4.1 A realização de um novo concurso público para a Defensoria Pública do Piauí 

(DPE/PI) encontra fundamento legal no art. 134, § 1º, da Constituição Federal, no art. 

24 da Lei Complementar nº 80/94, no art. 43 da Lei Complementar estadual nº 

59/2005 e na Resolução CSDPE nº 141/2021, que dispõe sobre o Regulamento do 

concurso de Defensor Público do estado do Piauí. 

4.2 No contexto fático, a realização do concurso público se justifica, preliminarmente, 

pela necessidade de dar continuidade à consolidação da força de trabalho da DPE/PI. 



4.3 Neste caso específico, a realização do concurso também se justifica pela 

aposentadoria de alguns membros da Instituição, o que ocasionou a redução do 

número de Defensores(as) no Piauí. 

4.4 A Defensoria Pública do Piauí, por expressa disposição no seu Plano Estratégico, 

tem por missão garantir às pessoas em situação de vulnerabilidade assistência 

jurídica integral e gratuita, judicial e extrajudicial, no âmbito individual e coletivo, 

assegurando-lhes seus direitos humanos. 

4.5 A Visão institucional está expressa nos seguintes termos: “Ser Instituição de 

transformação social do Piauí, através do aperfeiçoamento do atendimento e da 

consolidação do modelo público de assistência jurídica, com a afirmação da 

Defensoria como Instituição autônoma e indispensável ao acesso à Justiça”. 

4.6 O novo concurso público também se justifica na necessidade de dar cumprimento 

ao planejamento estratégico da Instituição. O novo Plano Estratégico estabelece 

como um dos objetivos estratégicos “c) Atrair e reter talentos, bem como valorizar e 

motivar membros e servidores”. Ora, o ingresso de novos membros se insere como 

diretriz essencial no modelo defensorial voltado para a obtenção dos melhores 

resultados.  

4.7 O Plano Plurianual 2020/2023 (Lei 7.326/19) descreve como um dos objetivos da 

DPE/PI aprimorar a gestão de pessoas para a melhoria dos serviços ofertados à 

sociedade. Tal objetivo foi detalhado em diretrizes setoriais. A ação orçamentária 

2850 descrita no PPA 2020/2023 dispõe acerca do aprimoramento do quadro de 

servidores públicos. 

4.8 A Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 7.426/2020) giza dentre as metas e 

prioridades da Unidade Gestora 35101 (Defensoria Pública do Estado) a realização 

de concurso público. 

  

5 - CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

5.1 O art. 134, § 1º da Constituição Federal dispõe que a investidura no cargo de 

Defensor Público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e 

títulos. 

5.2 O art. 24 da Lei Complementar 80/94 exige prévia aprovação em concurso público 

de provas e títulos para o ingresso na carreira de Defensor Público. No mesmo sentido 

encontra-se a redação do art. 43 da Lei Complementar estadual 59/2005. 

5.3 As atividades de planejamento, coordenação, supervisão, realização de concurso 

público, elaboração de questões de prova, aplicação, fiscalização e avaliação de 

provas, julgamento de recursos e divulgação do resultado não são inerentes às 

atribuições dos cargos pertencentes ao quadro de pessoal da DPE/PI, sendo possível 



a execução indireta dessas atividades, por meio da contratação de entidade 

promotora especializada na realização de concursos públicos. 

5.4    Em regra, todos os contratos firmados pela Administração Pública são 

precedidos de processos licitatórios, conforme preceitua o inciso XXI do art. 37 da 

Constituição Federal. No entanto, consoante se depreende do texto constitucional, as 

exceções à regra de licitar deverão ser expressamente contempladas em lei, e por 

essa razão a Lei nº 8.666/93, que disciplina a matéria de contratação com o Poder 

Público, previu expressamente as exceções no texto dos art. 17, 24 e 25. 

5.5    Para as presentes especificidades, o art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93 

faculta seja dispensada licitação na contratação de instituição brasileira incumbida 

regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 

institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a 

contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins 

lucrativos. 

5.6    A hipótese acima somente é aplicável se: i) o objeto pretendido pela 

Administração tiver relação direta como o objeto social da instituição; ii) o objeto 

pretendido for nas áreas de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional; iii) o 

objeto da instituição for nas áreas de ensino, pesquisa e desenvolvimento 

institucional; iv) a contratada detiver inquestionável reputação ético-profissional; e v) 

a contratada não almejar lucro em suas atividades. 

5.7    Sobre o primeiro aspecto, denota-se que as atividades relacionadas à 

promoção de concurso público, de modo geral, têm pertinência com o 

desenvolvimento institucional da DPE/PI. Essa afirmação apoia-se no entendimento 

de que a política de recursos humanos da Administração Pública inicia-se com a 

seleção, mediante concurso público, de pessoal para provimento dos seus cargos 

vagos. E o desenvolvimento institucional da Administração depende, dentre outros 

fatores, da qualificação do pessoal selecionado, que deve atender, desde o princípio, 

às necessidades do órgão contratante. Portanto, não há como dissociar o 

desenvolvimento institucional do objeto “realização de concurso público”. 

5.8    Em relação à segunda condicionante, faz-se mister esclarecer, ademais, que 

a eficiência na Administração Pública, princípio constitucional a ser perseguido de 

forma constante, passa necessariamente pela seleção de pessoal que integrará os 

quadros dos órgãos e entidades da Administração. Todos os demais programas, 

ações, projetos e atividades voltados para resultado institucional têm que levar em 

conta os recursos humanos de que dispõe a Instituição. Daí a correlação do presente 

objeto – realização de concurso público – com o desenvolvimento institucional, 

porquanto este depende diretamente de um processo seletivo com excelência de 

qualidade. 

5.9    Acerca dos terceiro e quinto enfoque, compulsando o Estatuto do Centro 

Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – 

CEBRASPE, conclui-se que este é pessoa jurídica de direito privado na forma de 



associação civil sem fins lucrativos e qualificado como organização social por meio 

do Decreto nº 8.078, de 19 de agosto de 2013 (art. 1º). Ademais, tem por finalidade 

precípua fomentar e promover o ensino, a pesquisa científica, o desenvolvimento 

tecnológico e o desenvolvimento institucional, por meio, dentre outros objetivos, de 

promover e realizar programas e projetos científicos, tecnológicos, de inovação e de 

formação de pessoas na área de avaliação e seleção (art. 5º, inciso II), de desenvolver 

atividades de suporte técnico e logístico a instituições públicas e privadas na área de 

avaliação e seleção (art. 5º, inciso IV) e de prestar serviços relacionados à sua 

finalidade, especialmente realizar concursos públicos, processos de seleção, 

exames, avaliações, certificações, acreditações e correlatos (art. 5º, inciso V). 

5.10  Por fim, sobre a inquestionável reputação ético-profissional tem-se que o 

CEBRASPE realmente é uma instituição reconhecida e tida como referência em 

temas relacionados à realização de concursos públicos, que efetivamente usufruindo 

de muito prestígio, elevado conceito e ótima fama no Brasil. A instituição possui, de 

fato, larga experiência na realização de concursos públicos, envolvendo atividades 

de: a) elaboração de editais e comunicados; b) divulgação do concurso; c) 

atendimento a candidatos e terceiros interessados (pessoas físicas ou jurídicas, 

públicas ou privadas); d) recebimento de formulários de inscrição e respectivos 

valores; e) elaboração, aplicação e correção de provas objetivas e práticas; f) 

divulgação de resultados; g) análise de recursos, judiciais e administrativos; h) guarda 

de materiais utilizados; e i) manutenção de sigilo e demais atividades acessórias. 

5.11  Cumpre ressaltar que, desde sua criação em 2013, o CEBRASPE realizou 

centenas de concursos, além de herdado a expertise e a experiência acumuladas na 

execução de milhares de certames organizados pelo antigo Cespe, instituição a que 

o CEBRASPE veio a suceder. Dentre seus principais clientes destacam-se: 

Secretarias de Saúde; Tribunais Regionais (Federais, de Justiça e do Trabalho) e 

Superiores; Ministério Público (Estaduais e Federal);  Procuradoria Gerais Estaduais; 

outras Agências Reguladoras; Defensorias Públicas; Ministérios; Departamento de 

Polícia Federal; Empresas Públicas (Caixa Econômica, Ibama, Embrapa, dentre 

outras); Advocacia Geral da União; Instituto Rio Branco; Banco Central; e Câmara 

dos Deputados, dentre diversos outros órgãos. 

5.12  Importa esclarecer, desde logo, que não há plausibilidade em eventual 

argumento de que havendo mais de uma fundação apta a promover o concurso 

público deve-se, então, promover a licitação. Isto porque o regime da Lei nº 8.666/93 

distingue a categoria da licitação dispensável (hipóteses numerus clausus definidas 

nos incisos do art. 24) da categoria de licitação inexigível (situações a que se refere 

o art. 25, exemplificativamente). Os critérios que embasam as hipóteses do art. 24 

não levam em conta a competitividade. Concernem a circunstâncias peculiares que 

condicionam e aconselham a contratação direta, desde que preenchidos os requisitos 

legais, como no caso presente. 

5.13  Neste cenário, vê-se que a lei autoriza a dispensa de licitação mesmo que 

viável seja a competição, bem como que os critérios que embasam as hipóteses do 



art. 24 não levam em conta apenas a competitividade. Concernem as circunstâncias 

peculiares que condicionam e aconselham a contratação direta, desde que 

preenchidos os requisitos legais. Esses são os motivos pelos quais optou-se pela 

contratação direta. 

5.14  Some-se a isto o fato de que a presente contratação não se orienta apenas 

pelo princípio da vantajosidade, mas pela clara capacidade da instituição 

relativamente ao objeto contratado: métodos avaliativos que exigem conhecimentos 

interdisciplinares; experiências anteriores exitosas; minimização de riscos de 

impugnações, recursos, demandas judiciais e anulação dos processos seletivos; 

referências em âmbito nacional para processos seletivos de alta complexidade; 

gerência dos riscos de fraudes; metodologia de convocação e comunicação dos 

candidatos de todas as ocorrências no procedimento; transparência em todas as 

etapas dos processos seletivos, além de instrumentos de avaliação que privilegiem o 

raciocínio em detrimento da memorização. 

5.15  Ante o exposto, verifica-se a possibilidade jurídica de se contratar o Centro 

Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – 

CEBRASPE, por dispensa de licitação, fundamentada no artigo 24, inciso XIII, da Lei 

n.º 8.666/1993. 

  

6 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 

6.1 Para realização do concurso público com vistas ao provimento de 5 (cinco) cargos 

de Defensor Público do Estado do Piauí, a Contratada deverá executar os seguintes 

serviços: 

6.1.1  Elaborar editais, comunicados, formulários, programas, instruções, cadastros e 

listagens, viabilizando a inscrição dos candidatos, e outros documentos pertinentes à 

regular consecução do certame público. 

6.1.2 Disponibilizar central de atendimento aos candidatos, oferecendo atendimento 

por telefone, e-mail ou pessoalmente, via guichê, na cidade sede da Contratada, além 

de atendimento diferenciado aos candidatos com deficiência ou àqueles que se 

encontrem em situação de limitação, provisória ou permanente, que o ensejem, com 

vistas a proporcionar-lhes as condições necessárias à participação no certame, tais 

como sala com acessibilidade, prova ampliada ou em braile ou a utilização de ledor, 

intérprete de Libras, auxiliar para preenchimento de gabarito e lavratura de questão 

discursiva, salas reservadas a lactantes, entre outros, observados os critérios de 

viabilidade, razoabilidade e conveniência. 

6.1.3 Responsabilizar-se pela criação gráfica, composição, personalização e 

padronização de todos os formulários de digitalização/interpretação de imagens de 

documentos, a serem utilizados no concurso, dentro dos padrões exigidos pelos 

equipamentos de leitura. 



6.1.4 Elaborar projeto computacional específico para a formação do cadastro de 

dados do concurso público, que envolverá a criação, a produção e o desenvolvimento 

de sistema computacional para recebimentos das inscrições e armazenamento dos 

dados cadastrais, em que serão guardadas todas as informações pertinentes aos 

candidatos regularmente inscritos, bem como proceder à conferência de todas as 

informações. 

6.1.5 Receber a documentação relativa à inscrição, aos requerimentos de isenção 

de taxa, na fase específica, e proceder à sua análise. 

6.1.6  Elaborar, revisar, compor, diagramar, imprimir e acondicionar, de forma 

segura, as provas a serem aplicadas no concurso. 

6.1.7 Apresentar resumo do currículo das equipes de coordenação e implementação 

do concurso, formação didático-pedagógica, domínio e experiência no 

desenvolvimento de certames públicos e domínio de metodologias e estratégias 

adequadas aos produtos e resultados especificados para a execução do concurso. 

6.1.8  Responsabilizar-se pela locação de espaço físico e contratação dos médicos 

especialistas que comporão a equipe multiprofissional responsável pela perícia 

médica dos candidatos autodeclarados pessoa com deficiência, a qual verificará se o 

candidato se enquadra ou não como pessoa com deficiência nos termos das 

categorias definidas pelo art. 4º do Decreto n.º 3.298/1999, alterado pelo Decreto nº 

5.296/2004, pela Lei nº 12.764/2012 e pela Súmula 377 do STJ, observados os 

dispositivos da Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu 

protocolo facultativo, ratificados pelo Decreto nº 6.949/2009. 

6.1.9 Responsabilizar-se pelo procedimento de verificação presencial, da condição 

dos candidatos negros, indígenas e quilombolas. A referida verificação será realizada 

antes do resultado final do concurso. 

6.1.10  Coordenar a aplicação dos instrumentos de avaliação. 

6.1.11  Administrar sistematicamente a correção de provas e classificação de 

candidatos, a saber: 

a) correção de provas objetivas; 

b) correção de provas discursivas; 

c) correção das provas orais;  

d) classificação de candidatos; e 

e) emissão de relatórios. 

6.1.12  Julgar os recursos administrativos interpostos por candidatos, subsidiar as 

respostas às ações judiciais propostas contra a DPE/PI e responder às que em seu 

desfavor sejam propostas, se referentes ao certame. 

6.1.13  Processar eletronicamente os resultados das provas e avaliações e emitir as 

listagens referentes ao concurso. 



6.1.14  Prestar assessoria técnica e jurídica à DPE/PI com relação ao objeto do 

contrato a ser celebrado. 

6.1.15 Formar a Banca Examinadora, nos termos da Resolução CSDPE nº 141/2021, 

que aprovou o Regulamento do Concurso para Defensor Público. 

6.1.16 Realizar outros atos solicitados pela Comissão do Concurso ou previstos no 

convênio ou contrato ou, ainda, no Edital de Abertura. 

 

 

7 - CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

7.1    O valor da contratação será calculado por faixa de preço escalonado conforme 

a seguinte planilha: 

Número (n) de 

inscrições 

efetivadas 

Valor a ser pago ao 

Cebraspe (em R$) 

Valor a ser cobrado por 

inscrição excedente* 

(em R$) 

n ≤ 3.000 V1 – 

3.001 ≤ n ≤ 4.000 V1 + VE1 × (n – 3.000) VE1 

4.001 ≤ n ≤ 5.000 V2 + VE2 × (n – 4.000) VE2 

5.001 ≤ n ≤ 6.000 V3 + VE3 × (n – 5.000) VE3 

6.001 ≤ n ≤ 7.000 V4 + VE4 × (n – 6.000) VE4 

Acima de 7.000 V5 + VE5 × (n – 7.000) VE5 

 

 *Entende-se por inscrição excedente aquela que ultrapassa ao nº de inscrições 

efetivadas que inicia cada faixa. 



7.2    Considerando-se a ampla divulgação que deverá ocorrer em âmbito nacional 

e o interesse social já identificado em concursos semelhantes anteriores, estima-se 

que as inscrições alcancem a cifra de 3.000 candidatos. Dessa forma, a Contratada 

deverá prever em sua proposta técnica o valor global da contratação, considerando o 

quantitativo de 3.000 inscrições efetivadas. 

  

8 - JUSTIFICATIVA DA RAZOABILIDADE DO PREÇO E DA ESCOLHA DO 

PRESTADOR DE SERVIÇOS 

 

8.1    Para atendimento aos termos ao parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93, 

a razoabilidade do valor da presente contratação foi aferida por meio da comparação 

da proposta apresentada à DPE/PI com preços praticados pela entidade promotora 

junto a outros órgãos. 

8.2    A razão da escolha do executante do serviço foi motivada por se tratar de 

instituição brasileira sem fins lucrativos, incumbida estatutariamente de pesquisa, 

ensino e desenvolvimento institucional, e que detém inquestionável reputação ético-

profissional na realização de concursos públicos em todo o país, a começar pelos 

exames vestibulares da Universidade de Brasília – UnB, assim como das instituições 

cujos contratos encontram-se anexos, além de já haver realizado os últimos 

concursos da várias Defensorias Públicas, Ministérios Públicos e Tribunais de Justiça 

do Brasil. 

  

9 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

9.1    Tendo em vista não haver a previsão de despesas orçamentárias relativas ao 

Fundo de Modernização e Aparelhamento da Defensoria Público do Estado do Piauí 

para custeio do concurso, as despesas com a execução do objeto contratado correrão 

por conta e responsabilidade da Contratada. 

9.2. Ressalta-se que, caso haja um superávit na arrecadação, ou seja, o valor da taxa 

de inscrição considerando o número de inscrição for suficiente e ainda ter saldo, o 

valor excedente deverá ser depositado em conta referente ao Fundo de Modernização 

e Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Piauí.  

9.3. Caso não haja um número considerável de inscrições que sejam capazes de 

arcar com os custos do certame, a CONTRATANTE complementará o pagamento 

arcando com a diferença financeira necessária para o custeio do concurso, sendo 

esta despesa paga nesta rubrica:   

Fonte: 100 

Natureza: 339039 (outros serviços terceiros - pessoa jurídica) 



Programa de Trabalho: 35101.03.092.0016.2850 

 

10 - CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

10.1  Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira 

deverão comprovar o seguinte: 

10.2  Resultados superiores a 01 (um) nos índices de Liquidez Geral (LG), de 

Solvência Geral (SG) e de Liquidez Corrente (LC), calculados a partir da aplicação 

das fórmulas: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

    Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

  

SG =                             Ativo Total______________       

               Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

  

LC = Ativo Circulante 

               Passivo Circulante 

 

10.2.1  Os índices mencionados acima serão obtidos por meio das informações 

constantes do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do exercício social 

de 2019, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

10.2.2  O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

10.2.3 Os índices acima referidos, no caso de empresa cadastrada no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) serão calculados 

automaticamente pelo Sistema. 

10.2.4  Caso a empresa cadastrada no SICAF, apresente índice de Liquidez Geral 

(LG), ou de Solvência Geral (SG), ou de Liquidez Corrente (LC) com resultado igual 

ou inferior a 1 (um), deverá apresentar prova de que possui capital mínimo ou o valor 



do patrimônio líquido mínimo registrado de 10% (dez por cento) do valor da proposta 

de preços, em consonância com o percentual indicado no art. 31, §§ 2º e 3º da Lei nº 

8.666/93. 

10.2.5. Inexistência de processos de falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, por meio de Certidão Negativa expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante. 

  

11 - CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

 

11.1 A qualificação técnico-operacional da empresa deverá ser comprovada 

mediante: 

11.1.1  Ao menos 1 (um) atestado de capacidade técnico-operacional, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa tenha 

prestado ou esteja prestando serviços com objeto similar ao ora licitado. 

11.1.2  Entende-se como similar os serviços de realização de concursos públicos em 

âmbito nacional. 

11.1.3  O atestado deverá ser apresentado em papel que identifique o emitente, 

devendo também conter as seguintes informações: descrição sucinta do escopo dos 

serviços prestados e/ou trabalho desenvolvido, caracterização do bom desempenho, 

resultados alcançados e cumprimento de exigências contratuais. 

11.1.4  Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou 

se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para 

ser executado em prazo inferior. 

11.1.5 A empresa, quando solicitada, deverá disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) de capacidade técnico-

operacional, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados 

os serviços. 

11.1.6 Encontrada divergência entre o especificado no(s) atestado(s) e o apurado em 

eventual diligência, além da desclassificação, fica sujeita a empresa às penalidades 

cabíveis. 

11.1.7 A recusa do emitente do atestado em prestar esclarecimentos, informações, 

fornecer documentos comprobatórios, etc., desconstituirá o atestado de capacidade 

técnica e poderá configurar prática de falsidade ideológica, ensejando comunicação 

ao Ministério Público e abertura de Processo Administrativo Disciplinar, para fins de 

apuração de responsabilidade. 

11.1.8 O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) referir-se a serviços 

prestados no âmbito da atividade econômica principal e/ou secundária do licitante 



especificada no contrato social registrado na junta comercial competente, bem como 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB. 

11.1.9 Declaração de que possui equipe técnica de apoio para o desenvolvimento das 

atividades de coordenação, supervisão, controle e avaliação do processo. 

11.1.10 Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo 

menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7º, XXXIII, da Constituição Federal. 

  

SEÇÃO II – CONCURSO PÚBLICO 

  

12 - CARGO, ATRIBUIÇÕES, JORNADA DE TRABALHO, REMUNERAÇÃO E 

REGIME JURÍDICO 

 

12.1  O cargo a ser provido pelo concurso público cuja contratação de empresa para 

realização é objeto deste Termo de Referência – Defensor Público do estado do Piauí, 

é regido pela Lei Complementar 80/94 e Lei Complementar estadual 59/2005 e integra 

a carreira de Defensor Público com as seguintes características: 

 

12.1.1  ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Nos termos do art. 33, da Lei Complementar 

59/2005, são atribuições do cargo de Defensor Público: 

I - atender e orientar as partes e interessados em horários pré-estabelecidos; 

II - promover a mediação e conciliação extrajudicial entre as partes em conflito de 

interesses; 

III - postular a concessão de gratuidade da justiça e o patrocínio da Defensoria 

Pública, mediante comprovação do estado de pobreza; 

IV - propor as ações pertinentes, perante os juízos de primeira instância; 

V - propor ação penal privada e a subsidiária da pública perante os juízos de primeira 

instância; 

VI - acompanhar os processos, zelando pela regular tramitação, utilizando os meios 

judiciais cabíveis; 

VII - defender no processo penal, perante os juízos de primeira instância, os réus que 

não tenham procurador ou defensor; 

VIII - impetrar habeas corpus, perante qualquer instância; 

IX - acompanhar os processos no juízo de execução penal e requerer a transferência 

de presos para local adequado, quando necessário; 



X - representar ao Ministério Público em casos de sevícia e maus tratos à pessoa do 

defendendo; 

XI - ajuizar e acompanhar as ações trabalhistas e previdenciárias, nas comarcas onde 

o Juiz de Direito seja competente para processá-las e julgá-las; 

XII - requerer a internação de adolescentes, em situação de risco ou infratores, em 

estabelecimentos adequados, zelando pelo cumprimento da legislação especial 

competente; 

XIII - diligenciar as medidas necessárias ao assentamento do registro civil; 

XIV - requerer o arbitramento e o recolhimento aos cofres públicos dos honorários 

advocatícios, quando devidos, desde que não seja sucumbente o Estado do Piauí ou 

qualquer de suas autarquias ou fundações públicas; 

XV - promover a defesa em processo civil e reconvir; 

XVI - representar em juízo, os necessitados, na tutela de seus interesses individuais 

ou coletivos, no âmbito civil ou criminal, perante os órgãos jurisdicionais do Estado; 

XVII - promover a tutela individual e coletiva dos interesses e direitos da criança e do 

adolescente, do idoso, das pessoas com necessidades especiais, do consumidor e 

das vítimas de violência; 

XVIII - visitar periodicamente as pessoas assistidas pela Defensoria Pública nas 

unidades prisionais nas quais estiverem recolhidos, provisoriamente ou em caráter 

definitivo; 

XIX - comparecer às delegacias de polícia sempre que se fizer necessário ou julgar 

conveniente; 

XX - remeter mensalmente ao órgão a que estiver vinculado relatório mensal de suas 

atividades; 

XXI - participar dos conselhos governamentais e comunitários afeitos às funções 

institucionais da Defensoria Pública; 

XXII - atuar como Curador Especial, nos casos previstos em lei; 

XXIII - atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, 

abusos sexuais, discriminação étnica, sexual ou religiosa, ou qualquer outra forma de 

opressão ou violência; 

XXIV - requisitar das autoridades públicas e seus agentes, bem como das 

permissionárias, concessionárias, prestadores e dos delegados de serviços públicos, 

exames, perícias, certidões, vistorias, documentos, informações, diligências, 

esclarecimentos e demais diligências necessárias ao exercício de suas atribuições. 

 

 

 



 

 

12.1.2  REMUNERAÇÃO INICIAL: O subsídio inicial do cargo de Defensor Público 

Substituto é de R$ 23.152,30 (vinte e três mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta 

centavos). 

 

12.2  São requisitos básicos para a investidura no cargo, nos termos do art. 48º da 

Lei Complementar 59/2005, bem como no art. 10 da Resolução CSDPE nº 141/2021, 

além dos requisitos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, 

para o provimento dos cargos de Defensor Público, os quais deverão ser 

comprovados, mediante a apresentação de documentos:  

 

I – ser aprovado e classificado no concurso público; 

II – ser brasileiro nato ou naturalizado; 

III – ter idade mínima de dezoito anos completos; 

IV – possuir o título de bacharel em Direito emitido por entidade devidamente 

reconhecida pelo Ministério de Educação e documento comprobatório de inscrição 

junto à Ordem dos Advogados do Brasil;  

V – estar em dia com as obrigações eleitorais; 

VI – estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo 

masculino; 

VII – ter boa conduta social e idoneidade moral; 

VIII – ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo de Defensor 

Público, apresentando os laudos e se submetendo a exames de sanidade física, 

psiquiátrica e aptidão psicológica para o exercício da função; 

IX – apresentar declaração de bens e rendimentos; 

X – declarar se tem ocupação, ou não, de outro cargo, emprego ou função pública; 

XI – se possuir cargo, emprego ou função pública, não ter sofrido punições por falta 

grave no exercício do cargo, emprego ou da função, nem ter praticado atos 

desabonadores de sua conduta no exercício da advocacia ou de atividade pública ou 

privada, por fato incompatível com a dignidade e o decoro do cargo; 

XII – não possuir condenação transitada em julgado em ação criminal ou em ação de 

improbidade administrativa; 

XIII – haver exercido atividade jurídica pelo período mínimo de 3 (três) anos, contados 

até a data da posse, considerando-se atividade jurídica: 



a) O efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação 

anual mínima em 5 (cinco) atos privativos de advogado, em causas ou questões 

distintas; 

b) O desempenho de cargo, emprego ou função de atividades eminentemente 

jurídicas, comprovado mediante certidão; 

c) o exercício de magistério superior na área jurídica; 

d) cumprimento de estágio regulamentado na Defensoria Pública dos Estados, Distrito 

Federal e da União. 

XIV – satisfazer os demais requisitos estabelecidos neste Regulamento e no 

respectivo Edital de Abertura do Concurso. 

 

12.2.1 A apresentação dos documentos comprobatórios - que deverá ocorrer em 

momento anterior à posse - será regulamentada no Edital de Abertura, observando-

se o seguinte: 

I – a prova de conclusão do bacharelado em Direito será feita por meio de cópia 

autenticada do diploma de bacharel em Direito, emitido por instituição devidamente 

reconhecida pelo Ministério da Educação, ou da certidão ou atestado de colação do 

respectivo grau; 

II – a comprovação de inexistência de antecedentes de natureza criminal e cível será 

feita por meio de certidão dos distribuidores da Justiça Estadual, Eleitoral, Federal e 

Militar dos locais em que o candidato resida e tenha residido nos últimos 5 (cinco) 

anos; 

III - A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente aos cargos, 

empregos ou funções não privativos de bacharel em Direito será realizada mediante 

certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas 

atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de 

conhecimento jurídico, cabendo à Comissão do Concurso, em decisão fundamentada, 

analisar a validade e o teor do documento; 

IV - A comprovação do exercício do magistério superior na área jurídica será realizada 

mediante certidão circunstanciada expedida por instituição de ensino superior 

devidamente reconhecida pelo Ministério de Educação, com a indicação das 

disciplinas ministradas.   

 

13 - VAGAS 

13.1 O Concurso se destina ao provimento de 5 (cinco) cargos integrantes da carreira 

da Defensoria Pública do Estado do Piauí – DPE/PI, mais cadastro de reserva. 

13.2 Serão asseguradas 10% (dez por cento) das vagas para as pessoas com 

deficiência na forma da Resolução CSDPE nº 44/2005 e 20% (vinte por cento) das 



vagas para cotistas (negros, indígenas e quilombolas) na forma da Resolução CSDPE 

nº 139/2021.  

  

14 - EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 

14.1  O Edital de Abertura do Concurso para ingresso na carreira de Defensor 

Público do Estado processar-se-á de acordo com as normas estabelecidas no 

Regulamento aprovado pela Resolução CSDPE nº 141/2021 e indicará, 

obrigatoriamente: 

I – o número de vagas a serem preenchidos na carreira inicial; 

II - pelo menos uma prova objetiva, uma prova subjetiva, elaboração de peça jurídica 

e prova oral; 

III – os programas sobre os quais versarão as provas; 

IV – os critérios para avaliação das provas e dos títulos; 

V – o prazo para as inscrições provisórias, que não poderá ser inferior a 30 (trinta) 

dias; 

VI – as demais determinações, condições ou exigências necessárias para a condução 

adequada do concurso. 

 

14.1.1 O Edital será publicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da 

realização das provas, do seguinte modo: 

I - integralmente, no Diário Oficial do Estado; e 

II - resumidamente, em jornal local de grande circulação; 

 

14.2  O Edital de Concurso será subscrito pelo Defensor Público Geral em conjunto 

com a Contratada. 

14.3  Qualquer modificação no Edital do concurso será efetuada por meio de outro 

Edital, publicado no Diário Oficial do Estado, e divulgado na forma do disposto no item 

14.1. 

14.4 Deverão constar do Edital de abertura do certame, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) identificação da instituição realizadora do certame e do órgão ou entidade que o 

promove; 

b) menção ao ato do Defensor Público Geral que autorizou a realização do concurso 

público; 

c) número de vagas; 



d) quantitativo de cargos reservados às pessoas com deficiência e das vagas para 

cotistas e critérios para sua admissão; 

e) denominação do cargo, a categoria de ingresso e a remuneração inicial; 

f) lei de criação do cargo e seus regulamentos; 

g) descrição das atribuições do cargo; 

h) indicação do nível de escolaridade exigido para a posse no cargo; 

i) indicação precisa do endereço eletrônico e procedimentos de inscrição, bem como 

das formalidades para sua confirmação; 

j) valor da taxa de inscrição e hipóteses de isenção, conforme legislação em vigor, 

notadamente o Decreto nº 15.259, de 11 de julho de 2013, a Lei Estadual nº 5.953, 

de 17 de dezembro de 2009, a Lei n° 5.397 de 29 de junho de 2004, a Lei Estadual 

n° 5.268, de 10 de dezembro de 2002, a Lei Estadual nº 4.835, de 23 de maio de 

1996, e a Lei Estadual nº 6.882 de 26 de agosto de 2016.; 

k) orientações para a apresentação do requerimento de isenção da taxa de inscrição, 

conforme legislação aplicável; 

l) indicação da documentação a ser apresentada no ato de inscrição e quando da 

realização das provas, bem como do material de uso não permitido; 

m) disciplinas a serem exigidas nos exames de todas as etapas e respectivos 

conteúdos programáticos; 

n) número, tipo, caráter e critérios de avaliação de cada exame; 

o) indicação das prováveis datas de realização das provas; 

p) número de etapas do concurso público, com indicação das respectivas fases, seu 

caráter eliminatório e classificatório; 

q) explicitação detalhada da metodologia para classificação no concurso público; 

r) fixação do prazo de validade do concurso e da possibilidade de sua prorrogação; 

s) prazos, locais e condições para interposição de recursos contra cancelamento de 

inscrição de candidato, contra gabarito oficial e contra resultado provisório de prova 

da primeira etapa; 

t) que o prazo de validade do concurso será contado a partir da publicação do Edital 

de homologação do resultado final do concurso; 

u) que o candidato aprovado no concurso público não poderá solicitar remoção fora 

das hipóteses previstas na legislação. 

  

15 - INSCRIÇÃO 

15.1 As inscrições far-se-ão em duas fases: 

I – preliminar, habilitando os candidatos à Primeira Fase; 



II – definitiva, para os candidatos aprovados na Segunda Fase. 

 

15.2 A inscrição preliminar será exclusivamente de responsabilidade da entidade 

realizadora do concurso, que deverá ser efetuada pelo candidato por meio eletrônico, 

mediante o preenchimento de formulário próprio, nos termos do Edital de Abertura. 

15.2.1 O prazo para inscrição preliminar não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias da 

data da publicação do Edital de Abertura. 

15.2.2 Ao inscrever-se preliminarmente, o candidato declarará estar ciente do teor do 

Regulamento do Concurso e do Edital de Abertura, de que atende às exigências 

destes e sujeita-se às suas prescrições, bem como que, até a data final do prazo para 

a posse, deverá preencher os requisitos para ingresso na carreira de Defensor 

Público do Estado. 

15.2.3 O requerimento de inscrição provisória será condicionado ao pagamento da 

taxa e apresentado em formulário on line no qual o candidato, assumindo inteira 

responsabilidade por seu teor, declara que preenche os requisitos previstos no 

Regulamento e no Edital de Abertura. 

15.2.4 A Defensoria Pública do Estado do Piauí e a instituição contratada não se 

responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet não recebidas por motivos 

de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 

linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 

a transferência de dados. 

15.2.5 O candidato deverá apresentar, no momento da inscrição preliminar, 

requerimento de tecnologias assistivas, ajudas técnicas, apoios, recursos e/ou 

acomodações especiais, quando assim sua condição o exigir, nos termos do 

Regulamento e do Edital de Abertura. 

  

15.3 Fica assegurada a possibilidade de uso do nome social às travestis, transexuais 

e transgêneros durante o concurso. 

15.3.1 Para fins do ora disposto, entende-se por nome social o nome adotado pela 

pessoa, pelo qual se identifica e é identificada na comunidade. 

15.3.2 A pessoa interessada deverá indicar seu nome social no formulário de 

inscrição. 

15.3.3 O nome social deve ser o único a ser divulgado em toda e qualquer publicação 

referente ao certame, devendo ser mantida em rigoroso controle interno a correlação 

entre o nome civil e o nome social da candidata ou do candidato. 

  

15.4 Os candidatos aprovados e classificados na Segunda Fase poderão requerer a 

inscrição definitiva, para a qual serão observados os requisitos para o ingresso na 



carreira de Defensor Público do Estado, autorizando-se à Comissão de Concurso fixar 

prazo e requisitos necessários, cabendo à Contratada analisar os documentos a 

serem entregues por ocasião da inscrição definitiva. 

.  

15.4.1 Será indeferida a inscrição do candidato que não cumprir o disposto no item 

15. 

 

15.5 O candidato que prestar declaração falsa terá cancelada a sua inscrição, até a 

homologação final do concurso e, caso já tenha sido nomeado, sujeitar-se-á à 

demissão ou exoneração sem prejuízo de outras providências nas esferas cíveis e 

criminais, a qualquer tempo. 

 

15.5.1 Durante a realização do concurso, os candidatos que não comprovarem o 

preenchimento das condições objetivas e de conduta compatível para o ingresso na 

carreira de Defensor Público do Estado serão excluídos pela Comissão do Concurso 

mediante o cancelamento da inscrição. 

15.5.2 O cancelamento da inscrição determinará a invalidade automática de todos os 

atos dela decorrentes. 

 

15.6 Findo o prazo de inscrição definitiva, publicar-se-á, no Diário Oficial do Estado, 

a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas. 

15.6.1 Os demais candidatos estarão automaticamente excluídos do concurso. 

 

16 - TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

16.1   Será exigido do candidato o pagamento de taxa de inscrição, a ser recolhida 

na forma do item específico a seguir, no valor correspondente a 1% (um por cento) 

do subsídio bruto do cargo, ou seja, R$ 231,52 (duzentos e trinta e um reais e 

cinquenta e dois centavos).  

16.2  A Contratada se responsabilizará pela arrecadação dos valores das taxas de 

inscrições bem como pelo controle orçamentário e fiscal dos recursos.  

16.3  O valor pertinente à arrecadação das taxas de inscrição será revertido em favor 

da empresa organizadora do certame. 

16.4  O Edital do concurso preverá a possibilidade de isenção de taxa de inscrição 

conforme o disposto na legislação pertinente. 

 



  

17 - DA BANCA EXAMINADORA 

17.1 A banca examinadora será composta, preferencialmente, por Defensores 

Públicos com reconhecida atuação na área e com titulação acadêmica específica.  

17.2 Os componentes da banca examinadora deverão ter qualificação, no mínimo, 

igual à exigida dos candidatos, e sua composição deverá ser publicada no Diário 

Oficial do Estado. 

17.3  A banca examinadora será constituída de pelo menos dois integrantes, por 

conteúdo específico do cargo, na área de estudo ou área profissional. 

17.4  Estão impedidos de fazer parte da banca examinadora cônjuge, parente 

consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de candidato. 

17.5  A substituição de integrantes da banca examinadora será efetivada pela 

Contratada, nos casos de impedimento ou descumprimento das obrigações. 

17.6  Aos integrantes de banca examinadora caberá: 

a) manter sigilo relativo às atividades desenvolvidas; 

b) apresentar à Contratada 

b.1) questões de provas elaboradas de acordo com o programa e a respectiva 

bibliografia, observada a orientação técnica do órgão executor do concurso; 

b.2) critérios de avaliação; e 

b.3) gabaritos de questões objetivas. 

c) cumprir os prazos fixados para as diferentes etapas ou fases do concurso; 

d) examinar e decidir, fundamentadamente, os recursos apresentados pelos 

candidatos; 

e) realizar a correção de provas subjetivas; 

f) emitir parecer sobre assunto referente à prova ou à questão de prova, por 

solicitação da Contratada; e 

g) responder, sob as penas da lei, por quebra do sigilo decorrente de falta. 

17.7  Os integrantes da banca examinadora firmarão, junto à Contratada, 

compromisso na forma da lei. 

17.8  Os integrantes da banca não poderão ter acesso à identificação do candidato, 

quer em relação às provas, quer em relação aos recursos. 

17.9 A Contratada se responsabilizará pela composição da banca examinadora para 

a elaboração e correção dos instrumentos de avaliação devendo a DPE/PI acatar o 

critério tradicional da confidencialidade de sua constituição que consiste, 

basicamente, na segurança e no sigilo das seleções quanto a: 



a) manter exclusivamente na alçada da Contratada a indicação dos nomes dos 

participantes, internos e externos, que integrem a referida banca; e 

b) assegurar absoluto sigilo quanto ao conteúdo das provas até o momento de sua 

aplicação. 

  

18 - PROCESSO SELETIVO 

18.1  A seleção para o cargo de Defensor Público descrito neste Termo de 

Referência consistirá na realização de provas e análise de títulos, compreendendo 05 

(cinco) fases: 

I – Primeira Fase, constituída de prova escrita, com questões objetivas e de múltipla 

escolha, de caráter eliminatório e classificatório; 

II – Segunda Fase, constituída de provas escritas, com questões discursivas e peças 

práticas, de caráter eliminatório e classificatório; 

III – Terceira Fase, constituída de inscrição definitiva, de caráter eliminatório; 

IV – Quarta Fase, constituída de provas orais, de caráter eliminatório e classificatório; 

V – Quinta Fase, constituída de prova de títulos, de caráter classificatório. 

18.1.1 À realização das provas serão admitidos somente os candidatos aprovados na 

fase antecedente. 

18.1.2 Quanto à Quarta Fase, à realização das provas serão admitidos somente os 

candidatos aprovados na fase antecedente e cuja inscrição definitiva tenha sido 

homologada pela Comissão de Concurso. 

 

18.2 A Primeira Fase compreenderá a realização de prova objetiva aos candidatos 

inscritos provisoriamente. 

18.2.1 A prova objetiva, com caráter eliminatório, compreenderá a formulação de 100 

(cem) questões de múltipla escolha, compreendendo esta as seguintes matérias: 

GRUPO I (25 questões) 

a) Direito Constitucional; 

b) Direitos Humanos; 

c) Direito Administrativo; 

d) Direito Previdenciário. 

GRUPO II (25 questões) 

a) Direito Civil; 

b) Direito Empresarial; 

c) Direito Processual Civil. 



GRUPO III (25 questões) 

a) Direitos Difusos e Coletivos: Direito da Criança e do Adolescente, Direito do 

Idoso, Direito das pessoas com deficiência, Direito do Consumidor  e Direito das 

Mulheres; 

b) Filosofia do Direito e Sociologia Jurídica; 

c) Princípios e Atribuições Institucionais da Defensoria Pública, Lei Complementar 

Federal nº 80/94, Lei Complementar Estadual nº 59/05 e, Normativas Internas 

aprovadas pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

GRUPO IV (25 questões) 

a) Direito Penal; 

b) Direito Processual Penal; 

c) Execução Penal; 

d) Legislação Penal e Processual Penal Extravagante. 

 

18.2.2 Considera-se matéria a disciplina ou conjunto de disciplinas integrantes de 

cada alínea dos grupos de provas. 

18.2.3 O Edital de Abertura definirá o número de questões por disciplina. 

18.2.4 Não será permitido qualquer tipo de consulta pelo candidato durante a prova 

objetiva, sob pena de exclusão. 

18.2.5 Serão considerados aprovados na Primeira Fase os candidatos que, 

concomitantemente: 

I – obtiverem 60% (cinquenta por cento) de acertos na prova objetiva; 

II – obtiverem no mínimo de 20% (vinte por cento) de acertos por grupo de disciplina; 

III – estiverem classificados até a 200ª (ducentésima) posição na lista de ampla 

concorrência. 

18.2.6 No caso de empate na posição estabelecida como linha de corte, todos os 

candidatos que se encontrarem empatados nesta posição estarão aptos a prosseguir 

no concurso. 

18.2.7 Serão considerados classificados todos os candidatos que concorrem pelo 

sistema de cotas para pessoas com deficiência e para pessoas negras, quilombolas 

e indígenas que obtiverem o percentual de acertos em conformidade com este 

dispositivo. 

 

  



18.3 A Segunda Fase compreenderá a realização de duas provas escritas 

constituídas de questões discursivas e peças práticas. 

18.3.1 As disciplinas das provas escritas discursivas serão as seguintes: 

GRUPO I 

a) Direito Constitucional; 

b) Direitos Humanos; 

c) Direito Administrativo. 

GRUPO II 

a) Direito Civil; 

b) Direito Empresarial; 

c) Direito Processual Civil; 

GRUPO III 

a) Direitos Difusos e Coletivos: Direito da Criança e do Adolescente, Direito do Idoso, 

Direito das pessoas com deficiência, Direito do Consumidor e Direito das Mulheres; 

b) Princípios e Atribuições Institucionais da Defensoria Pública, Lei Complementar 

Federal nº 80/94 e Lei Complementar Estadual nº 59/05. 

GRUPO IV 

a) Direito Penal; 

b) Direito Processual Penal; 

 

18.3.2 A segunda fase compreenderá duas provas escritas discursivas: 

PROVA DISCURSIVA I 

I. 03 (três) questões discursivas dos Grupos I e IV, podendo ser estudo de caso ou 

produção de texto dissertativo; 

II. 01 (uma) peça processual, conforme os programas dos Grupos I e IV, com base 

em problema prático envolvendo os aspectos materiais e processuais de quaisquer 

disciplinas dos referidos grupos. 

PROVA DISCURSIVA II 

I. 03 (três) questões dissertativas do Grupo II e/ou III, podendo ser caso concreto e/ou 

teoria sobre institutos jurídicos correlatos a uma ou mais disciplinas de um mesmo 

grupo; 

II. 01 (uma) peça processual, conforme o programa do Grupo II e/ou III com base em 

problema prático envolvendo os aspectos materiais e processuais de quaisquer 

disciplinas dos referidos grupos. 

 



18.3.3  Na Segunda Fase somente serão admitidos os candidatos aprovados e 

classificados na Primeira Fase, ficando os demais candidatos automaticamente 

excluídos do concurso. 

18.3.4 A prova escrita terá a duração, a forma e o critério de aplicação definidos pela 

Comissão de Concurso e compreenderão as disciplinas jurídicas previstas no Edital 

de Abertura. 

18.3.4.1 No Edital de Abertura do concurso ficará estipulado o material passível de 

consulta pelos candidatos, observando a forma impressa. 

18.3.5 Na correção e julgamento das provas da segunda fase, serão atribuídas notas 

de 0 (zero) a 10 (dez) a cada prova discursiva, e a Banca Examinadora utilizará os 

critérios de pontuação previstos no Edital de Abertura. 

18.3.6 Na correção e julgamentos da prova escrita (questões discursivas e peças 

práticas) será levado em consideração o conhecimento da língua portuguesa e a 

capacidade teórica e prática de fundamentação jurídica. 

18.3.7 A nota final da fase dissertativa será a média aritmética da prova discursiva I e 

da prova discursiva II. 

18.3.8 As provas escritas discursivas serão elaboradas de modo a permitir a 

atribuição de notas individualizadas a cada questão ou peça. 

18.3.9 Para o prosseguimento no certame, serão considerados aprovados os 

candidatos que, cumulativamente, obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco) em 

cada prova discursiva. 

18.3.10 Apuradas as notas da prova discursiva, a Entidade Organizadora procederá 

à divulgação das mesmas, nos termos do Edital de Abertura do concurso. 

18.3.11 Serão considerados aprovados na Segunda Fase os candidatos classificados 

até 50ª (quinquagésima)  posição, na lista de ampla concorrência, incluindo todos os 

candidatos empatados nesta colocação. 

18.3.12 Serão considerados aprovados os candidatos com deficiência até a 10ª 

(décima) posição nesta lista de classificação especial, incluindo todos os candidatos 

empatados nesta colocação; 

18.3.13 Serão considerados aprovados os candidatos negros, indígenas e 

quilombolas até a 20 (vigésima) posição nesta lista de classificação especial, 

incluindo todos os candidatos empatados nesta colocação. 

 

18.4 A Terceira Fase compreenderá a realização de Inscrição Definitiva. 

18.4.1 Na Terceira Fase somente serão convocados os candidatos aprovados na 

Segunda Fase, ficando os demais candidatos automaticamente excluídos do 

concurso. 



18.4.2 Nesta fase serão realizados os seguintes atos, conforme disposto no Edital de 

Abertura: 

a) Apresentação da documentação necessária exigida no Edital, por meio de upload 

no site do certame; 

b) Sindicância de vida pregressa e investigação social; 

c) Exame de sanidade física e mental. 

 

18.5 A Quarta Fase compreenderá a realização de prova oral. 

18.5.1 Na Quarta Fase somente serão admitidos os candidatos aprovados na 

Segunda Fase e habilitados na inscrição definitiva, ficando os demais candidatos 

automaticamente excluídos do concurso. 

18.5.2 A prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, valerá em seu conjunto 

10,00 pontos e versará sobre temas relacionados às áreas de conhecimento 

estabelecidas da seguinte forma: 

GRUPO I 

a) Direito Constitucional; 

b) Direitos Humanos; 

c) Direito Administrativo. 

GRUPO II 

a) Direito Civil; 

b) Direito Empresarial; 

c) Direito Processual Civil. 

GRUPO III 

a) Direitos Difusos e Coletivos: Direito da Criança e do Adolescente, Direito do Idoso, 

Direito das pessoas com deficiência, Direito do Consumidor e Direito das Mulheres; 

b) Princípios e Atribuições Institucionais da Defensoria Pública, Lei Complementar 

Federal nº 80/94 e Lei Complementar Estadual nº 59/05. 

GRUPO IV 

a) Direito Penal; 

b) Direito Processual Penal. 

18.5.3 As provas orais serão realizadas em recinto aberto ao público. 

18.5.4 As provas orais deverão ser gravadas, por áudio ou audiovisual, e permitido 

recursos aos candidatos, conforme disposições do Edital. 



18.5.5 A nota final da prova oral corresponderá à media aritmética das notas 

atribuídas pela banca examinadora de cada grupo, sendo eliminado o candidato que 

não atingir a nota mínima. 

18.5.6 Serão considerados aprovados na prova oral os candidatos que obtiverem 

notas iguais ou superiores a 5,0 (cinco). 

18.5.7 Na correção e julgamento da prova oral, a Banca Examinadora atribuirá as 

notas conforme o determinado no Edital de Abertura, considerando a capacidade 

teórica e prática de fundamentação jurídica. 

  

18.6 Os candidatos aprovados na Quinta Fase serão convocados a apresentar os 

títulos, que não terá caráter eliminatório e ficarão limitados a no máximo 10% (dez por 

cento) do valor da prova objetiva, considerados e valorados nos termos definidos no 

Edital de Abertura. 

18.6.1 A avaliação de títulos não integrará o cálculo da média, somente sendo 

considerada para a obtenção da nota final e da classificação dela decorrente. 

18.6.2 A entrega dos títulos será regulamentada no Edital de Abertura ou em edital 

específico e será feita por meio de upload de documentos no site do certame. 

 

18.7 A nota final do concurso corresponderá à média aritmética final ponderada na 

escala de 0 (zero) a 10 (dez), atribuindo-se: 

I – peso 2 (dois) à nota final da Primeira Fase; 

II – peso 5 (cinco) à nota final da Segunda Fase; 

III – peso 2 (dois) à nota final da Quarta Fase; 

IV – peso 1 (um) à nota final da Quinta Fase; 

  

18.7.1 Em caso de empate, preferir-se-á, sucessivamente: 

I – o candidato com melhor pontuação na Segunda Fase; 

II – o candidato com melhor pontuação na Primeira Fase; 

III – o candidato com melhor pontuação na Quarta Fase; 

IV – o candidato com melhor pontuação na Quinta Fase; 

V – o candidato de idade mais elevada. 

 

18.8 As provas deverão avaliar as habilidades mentais dos candidatos, 

compreendendo conhecimento memorizado, capacidade de raciocínio, de análise e 

de síntese, compreensão e aplicação de conhecimentos em situações práticas. 



18.9 A Comissão de Concurso publicará no Diário Oficial do Estado o edital de 

convocação dos candidatos aptos à sua realização com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias. 

18.9.1 As medidas de organização das provas, bem como o procedimento a ser 

adotado para fins de exclusão do candidato que as desrespeitar, serão determinados 

do Edital de Abertura do concurso. 

18.9.2 As provas, caso realizadas aos sábados, iniciarão em horário diferenciado para 

os inscritos adventistas do sétimo dia ou praticantes de outra religião que, de acordo 

com os costumes, não possam realizar o exame no horário estabelecido no Edital de 

Abertura ou de Convocação. 

18.9.3 Para o resguardo dos princípios da liberdade religiosa, do sigilo e da isonomia, 

bem como da necessária garantia da unicidade das provas, o Edital de Abertura 

deverá prever a obrigação de informação prévia e as formas de comprovação da 

inserção do candidato em determinada crença, bem como a obrigação de resguardo 

da incomunicabilidade dos candidatos que necessitarem realizar as provas em 

horários alternativos. 

18.10 Quando a correção das provas não for realizada por meio de processo 

eletrônico, a Comissão de Concurso determinará procedimento para assegurar o 

sigilo por meio de desidentificação. 

18.11 As provas orais serão registradas por qualquer meio que possibilite a sua 

posterior reprodução. 

18.12 A ausência do candidato à hora designada para o início de qualquer Fase ou 

prova importará em sua exclusão do concurso. 

18.13 Os candidatos somente terão acesso aos locais de realização das provas 

mediante apresentação da carteira de identidade, sem prejuízo da apresentação de 

outros documentos exigidos no Edital de Abertura ou de Convocação. 

18.14 Durante a realização das provas, é vedado ao candidato, sob pena de exclusão 

do certame: 

I – dirigir-se aos membros da Comissão do Concurso ou aos integrantes da Equipe 

de Fiscalização, bem como a qualquer outra pessoa, para pedir esclarecimentos 

sobre as questões formuladas ou a respeito da inteligência de seu enunciado ou, 

ainda, sobre a forma de respondê-las; 

II – formular qualquer tipo de consulta a material não permitido durante a prova; 

III – ausentar-se do recinto, exceto quando acompanhado de fiscal; 

IV – entregar a prova além do limite de tempo fixado para sua realização; 

V – comunicar-se com outro candidato que esteja realizando a prova; 

VI – portar qualquer equipamento eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, 

relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador 



ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares, fora da 

embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de aplicação. Todos os 

equipamentos devem ser obrigatoriamente desligados.  

VII – desrespeitar membros da Comissão do Concurso ou integrantes da Equipe de 

Fiscalização, assim como proceder de forma incompatível com as normas de 

civilidade, compostura e bons costumes. 

18.15 Será retirado do recinto das provas o candidato que se portar de maneira 

inconveniente ou em desacordo com as regras estabelecidas no Regulamento e no 

Edital de Abertura ou Convocação, sendo eliminado do concurso, sem prejuízo das 

providências legais em caso de desobediência ou de desacato. 

18.16 Em todas as fases do concurso serão publicadas três listas dos candidatos 

aprovados, da seguinte forma: 

I – lista geral, composta por todos os candidatos, inclusive aqueles que concorrem 

pelo sistema de cotas; 

II – lista especial dos candidatos que concorrem pelo sistema de reserva de vagas 

para as pessoas com deficiência; 

III – lista especial dos candidatos que concorrem pelo sistema de reserva de vagas 

para as pessoas negras, quilombolas e indígenas. 

 

18.17 Todas as provas do concurso são recorríveis administrativamente, sendo 

considerada sem efeito qualquer previsão editalícia que impeça a interposição de 

recurso. 

18.17.1 A interposição de recurso aqui prevista poderá ocorrer até o terceiro dia útil, 

contado da data da publicação dos resultados. 

18.17.2 Na fluência do prazo de interposição de recurso é assegurado ao candidato 

vista de seus títulos e provas, bem como dos critérios de avaliação. 

18.17.3 No caso de anulação de questão específica da prova objetiva ou escrita, pela 

Banca Examinadora, os pontos a ela relativos serão atribuídos a todos os candidatos. 

18.17.4 No caso de anulação da prova, ela deverá ser repetida, mantidos o número 

e o valor das questões e observado igual peso, dela somente podendo participar os 

candidatos que tiverem comparecido à prova anulada. 

 

18.18 Não obstante inscrito, e até julgamento final do concurso, qualquer candidato 

poderá dele ser excluído se verificado, pela Comissão do Concurso, desatendimento 

de exigência legal ou regulamentar, admitido pedido de reconsideração à Comissão, 

podendo o seu Presidente conceder efeito suspensivo. 

 

19 - LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS 



19.1 Os locais, horários e material necessário para realização das provas serão 

definidos pela Contratada e aprovados pela DPE/PI. 

 

20 - CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS 

20.1 As provas discursivas serão corrigidas por meio do sistema de Correção dupla 

com critério de convergência que consiste em: obediência a critérios de 

imparcialidade e de impessoalidade, incluindo o processo de desidentificação destas. 

As provas discursivas de cada candidato serão submetidas a duas avaliações: uma 

avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da língua 

portuguesa. A avaliação de conteúdo será feita por pelo menos dois examinadores. 

A nota de conteúdo do candidato será obtida pela média aritmética de duas notas 

convergentes atribuídas por examinadores distintos. Duas notas de conteúdo da 

prova discursiva serão consideradas convergentes se diferirem em até 25% da nota 

máxima de conteúdo possível na prova discursiva. Caso as correções divirjam em 

mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira 

correção será realizada e, neste caso, a nota atribuída à resposta da questão será a 

média das duas notas mais próximas. 

20.2 Será divulgado o padrão de resposta das provas discursivas, possibilitando-se a 

interposição de recurso contra ele. As provas discursivas só serão corrigidas após a 

divulgação do padrão de resposta definitivo, posteriormente à análise dos recursos. 

 

20.3  As provas discursivas serão avaliadas e pontuadas segundo os critérios 

estabelecidos no Edital, os quais serão acordados entre a DPE/PI e a contratada. 

 

21 - HOMOLOGAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO 

21.1  O resultado final será homologado pelo Conselho Superior da Defensoria 

Pública do Estado, que determinará a publicação das listas definitivas dos candidatos, 

atendendo a ordem de classificação. 

21.2  O prazo de eficácia do concurso, para efeito de nomeação, será de 2 (dois) 

anos, contado da publicação do ato homologatório do resultado final do concurso pelo 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado. 

21.2.1 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério do Conselho 

Superior da Defensoria Pública. 

21.2.2 Após a homologação final do concurso e nomeação de candidatos 

correspondentes ao número de vagas previstas no edital de abertura, as vagas 

posteriormente abertas poderão ser preenchidas por candidatos aprovados e que 

ainda não tenham sido aproveitados, respeitando-se sempre a ordem de classificação 

e o prazo de validade do concurso. 

 



21.3  O Edital de retificação de resultado final do concurso não implicará alteração 

do termo inicial do respectivo prazo de validade. 

  

22 - NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO 

22.1  A aprovação no concurso público não assegura ao candidato o direito de 

ingresso. 

22.2 Os candidatos aprovados serão nomeados em obediência à ordem de 

classificação, respeitado o chamamento pelas três listas, de maneira alternada e 

proporcional. 

22.2.1 A nomeação se inicia com o primeiro candidato da lista geral, passando aos 

candidatos da lista especial das pessoas com deficiência, e em seguida para a lista 

especial das pessoas negras, quilombolas e indígenas, chamando-se 

subsequentemente os candidatos da lista geral até que se complete o percentual das 

vagas, observado o cômputo geral dos nomeados no concurso. 

22.2.2 O candidato que integrar concomitantemente a lista geral e a lista especial, e 

vier a ser nomeado como integrante da lista geral, não será computado no percentual 

de reserva de vagas da lista especial. 

22.2.3 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a pessoas que 

concorrem pelo sistema de cotas, as vagas serão preenchidas por candidatos da lista 

geral, com rigorosa observância da ordem classificatória. 

22.2.4 O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não tomar posse, terá o ato 

de nomeação tornado sem efeito. 

22.2.5 No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á à nomeação dos 

demais candidatos habilitados, observada a ordem classificatória, bem como as 

disposições referentes às listas geral e especiais. 

22.3 Antes da nomeação o candidato deverá submeter-se à perícia admissional, que 

compreenderá exames de sanidade física, psiquiátrica e avaliação psicológica, 

podendo ser requisitados, pela instância examinadora, os exames necessários para 

formação do laudo. 

22.3.1 Os exames de sanidade física, psiquiátrica e avaliação psicológica servirão 

para apurar as condições de higidez física e mental do candidato aprovado, bem como 

as deficiências que possam incapacitá-lo para o exercício da função, levando em 

consideração as especificidades do cargo e da especialidade em questão. 

22.3.2 Serão declarados inabilitados, para efeito de investidura no cargo, os 

portadores de doenças que impossibilitem o exercício da função, nos termos da 

legislação vigente. 

22.3.3 Os exames de sanidade física, psiquiátrica e aptidão psicológica serão sempre 

conclusivos a respeito da aptidão ou inaptidão do candidato ao exercício das funções, 

sigilosos para terceiros e fundamentados com critérios objetivos e científicos. 



22.4 No caso das pessoas com deficiência, a investidura no cargo será condicionada 

à verificação, por meio de perícia técnica específica da deficiência, a qual deve ser 

realizada antes do resultado final do certame. 

22.5 A nomeação de candidato aprovado será efetivada atendendo ao interesse, à 

conveniência e à disponibilidade orçamentária e financeira da Administração, bem 

como às normas de responsabilidade fiscal. 

22.6  O candidato nomeado em virtude do concurso previsto neste Termo, além da 

publicação no Diário Oficial do Estado, será comunicado da nomeação por telegrama 

pela DPE/PI. 

  

 

SEÇÃO III – CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

  

23 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

23.1  A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante 

da DPE/PI e pelo Gestor de Contratos do órgão. 

  

24 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

24.1 São obrigações da CONTRATANTE: 

24.1.1    Designar a Comissão do Concurso que orientará e fiscalizará os serviços da 

CONTRATADA, cujos membros serão escolhidos nos termos do art. 3º da Resolução 

CSDPE nº 141/2021, com as vedações, impedimentos e suspeições previstas no art. 

4 da mesma Resolução. 

24.1.2    Fornecer todas as informações necessárias à elaboração do edital de 

abertura de inscrições e à realização do concurso, tais como a legislação atinente ao 

plano de cargos e carreira e ao concurso, a descrição sumária das atividades, o 

número de vagas, bem como outras informações relevantes à seleção. 

24.1.3    Publicar o extrato do contrato nos termos da legislação vigente. 

24.1.4    Responsabilizar-se pelas publicações e seus respectivos ônus, no Diário 

Oficial do Estado, de todos os editais referentes ao concurso; das listagens; dos 

comunicados; de quaisquer materiais pertinentes ao concurso; da lista dos 

aprovados, nos termos das exigências legais; e das nomeações dos candidatos. 

24.1.5    Abster-se de publicar editais sem a prévia anuência da CONTRATADA. 



24.1.6    Guardar sigilo quanto aos documentos e informações a que tiver acesso 

durante a execução do concurso. 

24.1.7. A CONTRATANTE encaminhará, com até 20 dias de antecedência do início 

do período de inscrição, as informações necessárias para a confecção do documento 

de arrecadação e providenciará a sua validação com até 10 dias de antecedência do 

início do período de inscrição. Caso esses prazos não sejam cumpridos, será feita a 

compensação em número de dias de atraso em relação às datas para divulgação do 

edital de abertura do certame e das provas iniciais. 

24.1.8 Cumprir o cronograma estabelecido em conjunto com a CONTRATADA. 

24.1.9 Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de Comissão do 

Concurso. 

24.1.10 Indicar 3 (três) Defensores Públicos para compor a equipe multiprofissional 

que acompanhará a perícia médica dos candidatos autodeclarados pessoa com 

deficiência, bem como 3 (três) Defensores Públicos para compor a equipe 

multiprofissional que acompanhará a identificação dos candidatos autodeclarados 

negros, indígenas e quilombolas. 

24.1.11 Caso seja necessária a instituição de mais de uma equipe multiprofissional, 

a DPE/PI deverá indicar 3 (três) Defensores(as), para cada equipe multiprofissional 

instituída. 

24.1.12 Nomear um servidor ou Defensor para acompanhar e fiscalizar a prestação 

de serviços. 

24.1.13 Notificar a Contratada das falhas e irregularidades constatadas na execução 

do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

24.1.14 Manter em sigilo os contatos de e-mail e de telefones da CONTRATADA não 

os repassando a candidatos(as), pessoas ou instituições alheias à relação contratual. 

24.1.15. Assumir o ônus de eventual reaplicação de prova quando os fatos 

motivadores, seja extrajudicial ou judicial, forem imputados exclusivamente à 

CONTRATADA, resguardados o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

24.1.16 Compartilhar com a CONTRATADA o ônus decorrente de eventual 

reaplicação de prova, cabendo, se presentes os requisitos, o reequilíbrio contratual, 

quando os fatos motivadores não forem imputados a nenhuma das partes. A 

continuidade do objeto deste Contrato dependerá desse reequilíbrio contratual. 

24.1.17. Solicitar informações à CONTRATADA via ofício, endereçado ao seu Diretor-

Geral, para subsidiar as respostas aos recursos administrativos e às ações judiciais 

propostas em desfavor da CONTRATANTE, os quais serão respondidos em um prazo 

prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis a contar de seu recebimento, conforme tabela 

de prazos abaixo, ressalvados os casos em que os prazos judiciais máximos exigirem 

prazo inferior, de acordo com a natureza da Ação Judicial. 

 



 

. 

24.1.18 Os Ofícios poderão ser digitalizados e encaminhados por e-mail a fim de 

dinamizar o início de resolução da demanda, devendo ser encaminhados também em 

meio físico. 

24.1.19 As informações deverão ser apresentadas pela CONTRATADA em prazo 

suficiente à elaboração de defesa judicial por parte da CONTRATANTE, a ser 

acordado pelas partes, tendo em vista a necessidade de tratamento dos dados e 

elaboração do documento pertinente. 

24.1.20 Comunicar-se com a CONTRATADA, por meio de ofício, podendo o seu envio 

ser antecipado via endereço eletrônico. 

24.1.21 Responsabilizar-se pela distribuição da lotação das vagas, incluindo a reserva 

legal para deficientes e cotistas (negros, indígenas e quilombolas), nos termos da 

legislação e dos princípios constitucionais. 

24.1.22 Emitir atestado de capacidade técnica em nome da CONTRATADA com a 

descrição detalhada de todos os serviços prestados na execução do objeto desse 

contrato. 

24.1.23 Homologar o resultado final do concurso. 

24.1.24 Responsabilizar-se pela nomeação dos candidatos selecionados. 

 

24.2 São obrigações da CONTRATADA: 

24.2.1 Compete à CONTRATADA a organização e a realização do concurso público 

para provimento do cargo de Defensor Público, conforme vagas mencionadas no 

Objeto deste Instrumento.  

24.2.2 Divulgar o concurso público em conformidade com a proposta de prestação de 

serviços. 

24.2.3 Responsabilizar-se pelo processo de inscrição dos candidatos no concurso 

público, bem como pela arrecadação dos valores das taxas de inscrições a serem 

pagas pelos candidatos através de boleto bancário; 

24.2.4 Disponibilizar sistema computacional para recebimento das solicitações de 

inscrição e de isenção de taxas de inscrição no concurso público, dos recursos contra 

o indeferimento das solicitações de isenção, bem como para a interposição de 

recursos contra os gabaritos oficiais preliminares, os resultados provisórios do 

concurso público e o resultado da perícia médica e do procedimento de verificação 



da condição de negro, indígena e quilombola que estarão disponíveis no endereço 

eletrônico http://www.cebraspe.org.br. 

24.2.5 Receber, por meio do sistema, as solicitações de isenção de taxas de inscrição. 

24.2.6 Responder a eventuais recursos interpostos por candidatos a respeito do 

indeferimento dos pedidos de isenção de taxa de inscrição. 

24.2.7 Divulgar informações sobre inscrições, locais, datas e horários de aplicação de 

provas e gabaritos em seu sítio eletrônico em link específico. 

24.2.8 Compor banca examinadora para elaborar e corrigir os instrumentos de 

avaliação do concurso. 

24.2.9 Convocar os candidatos para as provas pela internet e por e-mail. 

24.2.10 Guardar sigilo quanto aos documentos e informações a que tiver acesso 

durante a execução do contrato. 

24.2.11 Providenciar locação de espaço físico, organização, logística e todas as 

operações concernentes à aplicação dos instrumentos de avaliação do concurso. 

24.2.12 Prestar à CONTRATANTE informações e subsídios, via ofício, quanto ao 

objeto do contrato, cuja execução seja de competência da CONTRATADA, de modo 

que não serão elaboradas defesas, recursos, ou quaisquer outras peças de 

manifestação em processos judiciais ou extrajudiciais, tampouco serão realizados 

protocolos de documentos cuja competência seja da CONTRATANTE. 

24.2.13 As solicitações de subsídios e documentos deverão ser realizadas via ofício, 

endereçado ao Diretor-Geral da CONTRATADA, os quais serão respondidos no prazo 

mínimo de 5 (cinco) dias úteis a contar de seu recebimento. 

24.2.14 Os Ofícios poderão ser digitalizados e encaminhados por e-mail a fim de 

dinamizar o início de resolução da demanda, devendo ser encaminhados também em 

meio físico. 

24.2.15 As informações deverão ser apresentadas pela CONTRATADA em prazo 

suficiente à elaboração de defesa judicial por parte da CONTRATANTE, a ser 

acordado pelas partes, tendo em vista a necessidade de tratamento dos dados e 

elaboração do documento pertinente. 

24.2.16 Contratar e arcar com o pagamento de pessoal e profissionais técnicos para 

segurança e aplicação dos instrumentos de avaliação do concurso, respondendo por 

todas as obrigações decorrentes dessa contratação, tais como: encargos trabalhistas, 

tributários, previdenciários e demais despesas decorrentes da prestação de serviços. 

24.2.17 Arcar com todas as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de 

seus funcionários e contratados. 

24.2.18 Arcar com todas as despesas com veículos, motoristas, combustíveis e 

quaisquer outras decorrentes da realização do concurso. 

24.2.19 Fornecer relatórios sobre o andamento do concurso. 

http://www.cespe.unb.br/
http://www.cespe.unb.br/


24.2.20 Apurar o rendimento dos participantes considerando os resultados de 

aproveitamento e a frequência em todas as atividades do certame para a apuração 

do resultado final do concurso. 

24.2.21 É vedada a contratação ou manutenção de servidor pertencente ao quadro 

de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou 

de ocupante de cargo em comissão, assim como de seus cônjuges, companheiros, 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência 

deste contrato 

24.2.22 Cumprir o cronograma estabelecido em conjunto com a CONTRATANTE. 

24.2.23 Executar direta e integralmente o objeto do contrato a ser celebrado com o 

objeto especificado no Termo de Referência. 

24.2.24 Realizar o concurso público com observância estrita dos princípios 

constitucionais que regem a matéria, respeito às leis, à moralidade pública e à 

isonomia entre os concorrentes; 

24.2.25 Manter as condições firmadas na Proposta de Prestação de Serviços, bem 

como as condições de habilitação exigidas, durante todo o prazo de execução do 

contrato. 

24.2.26 Compartilhar com a CONTRATANTE o ônus decorrente de eventual 

reaplicação de prova, cabendo, se presentes os requisitos, o reequilíbrio contratual, 

quando os fatos motivadores não forem imputados a nenhuma das partes. A 

continuidade do objeto deste Contrato dependerá desse reequilíbrio contratual. 

24.2.27 Assumir o ônus de eventual reaplicação de prova quando os fatos 

motivadores, seja extrajudicial ou judicial, forem imputados exclusivamente à 

CONTRATADA, resguardados o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

24.2.28 Entregar o resultado final do concurso. 

24.2.29 Custodiar, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da publicação do 

resultado final do certame, em local apropriado, todos os formulários de inscrição, as 

folhas de respostas, as folhas de frequência, as folhas de texto definitivo, as atas de 

aplicação e as demais planilhas referentes ao concurso, bem como os documentos 

dos candidatos e os exemplares de todas as provas aplicadas no concurso. Após 

esse prazo todo material será encaminhado para que fique sob a guarda da 

CONTRATANTE que se responsabilizará pela custódia dos referidos documentos; 

24.2.30 A CONTRATADA responderá civil e criminalmente pela qualidade dos 

serviços que executar por si ou por seus prepostos, observados os princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 

24.2.31 As demais condições constantes na proposta comercial da CONTRATADA 

passam a fazer parte do contrato independentemente de transcrição. 

  

25 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA A SER APRESENTADA PELA EMPRESA 



 

25.1  A Contratada deverá apresentar a seguinte documentação em até 15 (quinze) 

dias após a assinatura do contrato: 

25.1.1  Proposta de prestação de serviços (o Cronograma deve ser apresentado após 

a celebração do contrato), incluindo: 

a) descrição da estrutura, metodologia e avaliação a ser aplicada; 

b) descrição dos procedimentos de acompanhamento, monitoramento e supervisão 

contínua do certame; 

c) indicação de instrumentos de publicidade que serão utilizados para a ampla 

divulgação do concurso, consistindo na sua elaboração, emissão e controle. 

d) cronograma das atividades, apresentando o número de dias necessários para 

efetivação completa da primeira etapa do concurso. 

25.1.2  Cronograma completo de realização do concurso, especificando todas as 

etapas e fases. 

  

26 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

26.1. A CONTRATADA compromete-se a organizar e a executar as atividades 

relativas aos serviços técnico-especializados descritos neste instrumento de contrato, 

pelos valores a seguir expostos, conforme o número de inscrições efetivadas. 

Considera-se como inscrição efetivada a inscrição paga ou aquela cuja isenção de 

taxa tenha sido deferida.  

Número (n) de 

inscrições 

efetivadas 

Valor a ser pago ao 

Cebraspe (em R$) 

Valor a ser cobrado por 

inscrição excedente* 

(em R$) 

n ≤ 3.000 V1 – 

3.001 ≤ n ≤ 4.000 V1 + VE1 × (n – 3.000) VE1 

4.001 ≤ n ≤ 5.000 V2 + VE2 × (n – 4.000) VE2 



5.001 ≤ n ≤ 6.000 V3 + VE3 × (n – 5.000) VE3 

6.001 ≤ n ≤ 7.000 V4 + VE4 × (n – 6.000) VE4 

Acima de 7.000 V5 + VE5 × (n – 7.000) VE5 

26.2. Caso o quantitativo de 3.000 inscrições efetivadas não seja alcançado, o 

CONTRATANTE complementará o pagamento arcando com a diferença financeira 

necessária para o custeio do concurso. Caso o quantitativo de inscrições seja maior 

do que o previsto, será cobrado o valor por candidato excedente acima mencionado 

por inscrição efetivada excedente. 

26.3. Em um cenário COM medidas contra a COVID-19: Tendo em vista a 

impossibilidade de prever com exatidão o quantitativo de participantes inscritos no 

concurso, estima-se que o valor global para a presente proposta é de R$ 1.017.823,61 

(Um milhão e dezessete mil e oitocentos e vinte e três reais e sessenta e um 

centavos), considerando-se um universo de 3.000 (três mil) inscrições efetivadas. 

26.4. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da 

Contratada, através de ordem bancária contra o Banco do Brasil S/A, ou em qualquer 

entidade bancária indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado 

o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá 

ser efetuado o crédito, sendo pagos da forma que a CONTRATADA estabelecer 

juntamente com a Instituição Bancária.  

26.5. Caso haja diferença no cálculo das faturas acima mencionadas, entre o 

quantitativo oficial de inscrições efetivadas e o quantitativo de inscrições preliminares, 

encaminhados pela CONTRATADA, essa diferença, caso seja a maior deverá ser 

informada a CONTRATANTE, para ajuste observando o item 9.2. deste Termo de 

Referência.  

26.6  No caso de serviços em não conformidade, a contagem dos prazos aqui 

estabelecidos será reiniciada a contar da data do saneamento das ressalvas pela 

Contratada, devidamente certificadas pela fiscalização. 

26.7  Não serão aceitas notas fiscais que omitam as indicações necessárias à 

perfeita identificação da prestação do serviço ou do fornecimento do bem, que não 

for o legalmente exigido para a respectiva operação, que contiver declarações 

inexatas, que estiver preenchido de forma ilegível ou apresentar emendas ou rasuras 

que lhe prejudiquem a clareza, ou ainda, que descumprirem outras disposições 

contidas na legislação tributária. 

  



27 - VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

27.1 O contrato terá vigência até a validade do concurso e respectiva prorrogação. 

  

28 - PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

28.1  A Contratada deverá executar todos os serviços e entregar à DPE/PI o 

resultado final do concurso para publicação e homologação, em prazo a ser 

estipulado no contrato, ressalvadas as impugnações, suspensões ou outros fatores 

que eventualmente possam causar atraso na execução do Concurso. 

28.2  Durante a validade do concurso, a contratada obriga-se a executar todos os 

itens previstos neste Termo de Referência. 

  

29 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

29.1  O contrato poderá ser alterado ou aditado por meio de Termos Aditivos, com 

as devidas justificativas, nos seguintes casos, conforme art. 65 da Lei 8.666/93: 

I – unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; e 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 

ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei. 

II – por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução do serviço; e 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 

antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 

correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do serviço. 

  

30 - SANÇÕES 

 

30.1 O atraso injustificado na execução do contrato, bem como a inexecução total ou 

parcial por culpa exclusiva da Contratada, sujeitará esta às penalidades previstas nos 

artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93. 



30.2 Pela inexecução total ou parcial das condições pactuadas e/ou erros de 

execução, por culpa exclusiva da Contratada, a DPE/PI poderá, garantida prévia 

defesa, aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multas; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida caso a Contratada ressarça a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo de sanção aplicada com base no item 

anterior. 

30.3  As multas previstas no item 30.2, alínea “b”, serão aplicadas da seguinte forma: 

a) multa moratória de 0,2%, calculada sobre o valor do contrato, por dia de 

inadimplência, até o limite de 15 (quinze) dias úteis de atraso na entrega dos serviços. 

A multa de mora será limitada ao percentual máximo de 3%; 

b) multa compensatória de 5%, calculada sobre o valor do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

c) as multas indicadas nas alíneas antecedentes são igualmente aplicáveis nas 

hipóteses de descumprimento de quaisquer obrigações assumidas no curso da 

vigência contratual; 

d) a multa compensatória, para qualquer descumprimento contratual, no valor de até 

5% da garantia, por ocorrência. 

33.4  As multas e sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente à 

Contratada que em razão do contrato praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento dos tributos. 

30.5  O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será 

descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, 

em processo administrativo próprio, sem prejuízo de cobrança judicial. 

30.6  A aplicação da multa será previamente comunicada por escrito à Contratada, 

que poderá apresentar sua defesa. 

30.7  As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias 

excepcionais e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em 

fatos reais comprovados, a critério da autoridade competente que representa a 

DPE/PI, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data do 

vencimento estipulado para o cumprimento do objeto contratual. 

 



31 - GARANTIA CONTRATUAL 

31.1  A Contratada deverá apresentar garantia correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor a ser apurado a partir do número máximo de inscrições estimadas na 

sua proposta, na forma do art. 56, §1º da Lei nº 8.666/93, em até 10 (dez) dias úteis 

após a assinatura do Contrato. 

31.2  A DPE/PI fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na 

execução do Contrato ou para reparar danos decorrentes de ação ou omissão da 

Contratada ou de preposto seu, ou, ainda, para aplicação de multas, depois de 

esgotado o prazo recursal. 

31.3  Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, ou 

reduzido em termos reais por desvalorização da moeda, de forma que não mais 

represente 3% (três por cento) do valor do Contrato, a Contratada se obriga a 

restabelecer o valor real da garantia, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, 

a contar da data em que para tanto for notificado pela DPE/PI. 

31.4  O valor da garantia será retido integralmente ou pelo saldo que apresentar, no 

caso de rescisão por culpa da Contratada, ou de reparação por perdas e danos, sem 

prejuízo das sanções cabíveis. 

31.5  O valor da garantia será liberado pela DPE/PI, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir do término do Contrato, se cumpridas todas as obrigações devidas pela 

Contratada, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos que tenham 

sido causados na execução do objeto. 

 

32 - CONFIDENCIALIDADE 

 

32.1  A Contratada será totalmente responsável pela manutenção do sigilo absoluto 

de quaisquer dados ou informações, contidos em quaisquer documentos e em 

quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos 

trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou utilizar, sob as 

penas da lei, independente da classificação de sigilo conferida pela DPE/PI a tais 

documentos. 

  

33 - RESCISÃO CONTRATUAL 

 

33.1  O Contrato poderá ser rescindido nos casos e conforme o disposto nos art. 77 

a 80 da Lei nº. 8.666/93. 

33.2 Constituirão motivo para a rescisão do contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais e prazos; 



c) a lentidão do seu cumprimento, levando a DPE/PI a comprovar a impossibilidade 

da realização do concurso no prazo estipulado; 

d) a paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à DPE/PI; 

e) a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da Contratada com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no Edital e no contrato; 

f) o desatendimento das determinações regulares do fiscal do contrato, assim como 

as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do 

§ 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/1993; 

h) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

i) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que 

prejudique a execução do contrato; 

j) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

e determinadas pelo Defensor Público Geral e exaradas no processo administrativo a 

que se refere o contrato. 

33.2  Em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93 ficam 

reconhecidos os direitos da DPE/PI. 

  

34 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

34.1  Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Referência fica 

eleito, desde já, o foro de Teresina/PI, que será o único competente para dirimir e 

julgar todas e quaisquer dúvidas decorrentes do Contrato. 

 

 

IVANOVICK FEITOSA DIAS PINHEIRO 

Diretor Administrativo 
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