
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PÍAUl

JUSTIFICATIVA

Teresina, 30 de novembro de 2017.

Trata-se de solicitação de autorização para contratação da empresa

Newland Veículos, a única empresa na cidade conveniada com a rede Toyota

{mantendo a garantia dos veículos), que deverá realizar o serviço de manutenção

periódica (l°revisão - um ano de uso), nos 05 veículos Toyota Etios, de propriedade da

Defensoria Pública do Estado do Piauí.

A Administração Pública é regida por princípios e regras, os quais

devem ser fielmente cumpridos, sendo permitido à administração atuar apenas no que

a lei permite. São princípios que devem ser observados: legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência, além dos supra-princípios supremacia do

interesse público sobre o privado e indisponibüidade do interesse público.

Nesse contexto, a Defensoria * Pública do Estado surge como

instituição pública autônoma que deve observância  a todos esses princípios. Possui

autonomia funcional, administrativa e financeira,  e representa o compromisso do

Constituinte de permitir que todos, inclusive os mais pobres, tenham acesso à justiça.

Especificamente em relação à contratação da empresa para realizar

os serviços de manutenção nos veículos Etios cumpre informar que a primeira revisão
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deve ocorrer quando o veículo completa 1 (um) ano de utilização ou quando completa

10.000 {dez mil) quilômetros rodados.

No caso, todos os 5 veículos Irão completar um ano de utilização no

mês de dezembro, devendo, portanto, para manter a garantia de fábrica, realizar a

revisão e todos os serviços e trocas de peças discriminados no manual de garantia.

Os serviços para que a ocorra a manutenção da garantia de fábrica

são: kit revisão, troca de filtro de ar, troca de filtro de oleo, troca do óleo do motor.

Cumpre ressaltar que a única empresa em Teresina autorizada a

realizar os serviço sem que a garantia dos veículos seja perdida é a Nev/land Veículos,

concessionária Toyota, conforme indicado em manual do proprietário do veículo. As

montadoras dão um ano de garantia de fábrica. Essa garantia é dada sob a condição de

que todas as revisões no período de um ano sejam feitas na oficina autorizada.

Por fim, cito que é a empresa Ticket Log, que possui um contrato com

a Defensoria para manutenção de seus veículos não possui convênio com a Newland.

Assim, considerando a necessidade de revisão de um ano de

utilização dos veículos, a manutenção da garantia  e a impossibilidade do serviço ser

realizado pela empresa Ticket Log, entende-se por justificada a solicitação de

contratação da empresa Newland Veículos.

Atenciosamente,

Ivanovi^Feitosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo
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Veículo Placa Chassi

ETIOS PIT 2881 9BRB29BT9H2147604

PIT 2151 9BRB29BT6H2147494ETIOS

9BRB29BT6H2147513ETIOS PIT 2211

ETIOS PIT 2061 9BRB29BTXH2147449

9BRB29BTXH2147627ETIOS PIT 2831
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