
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

JUSTIFICATIVA

Teresina, 27 de abril de 2017.

OBJETO; Contratação de empresa para fornecimento de Vale Transporte.

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

no que a leiser fielmente cumpridos, sendo permitido à administração atuar apenas

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 indisponibilidade 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.

Para garantir aos constituintes a prestação do serviço de forma

adequada e eficiente, tem a Instituição que oferecer infraestrutura adequada

membros e colaboradores.

aos seus

Nesse diapasão surge a necessidade de a Instituição manter em seu

quadro um número relevante de estagiários, a fim de melhor atender

hipossuficientes que procuram esta Defensorias.

os

Os estagiários, por sua vez, são regidos por lei própria, qual seja. Lei n^

11.788/2008. A citada lei estende aos estagiários direito como férias (quando do

recesso escolar), vale-transporte, jornada de trabalho reduzida, reserva de percentual

para estagiários portadores de deficiência etc.
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0^Assim, surg6 p3ra a Defensoria Pública do Estado do Piauí a nocessidade

de contratar empresa responsável pelo fornecimento de vales transportes aos

estagiários da Instituição.

como suficiente para o atendimento da demanda dos

estagiários 27.360 (vinte e sete mil, trezentos e sessenta) vales transportes. Serão

utilizados 114 (cento e catorze) vales por dia, totalizando um total de 2.280 (dois mil,

duzentos e oitenta) vales, por mês.

Tem-se

Nesse sentido, encaminha-se proposta do Sindicato das Empresas de

Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina, fornecedora de vales transportes na

capital, tendo-se por justificada a referida contratação.

Atenciosamente,

'anovick Feitosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo
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