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JUSTIFICATIVA

Teresina, 24 de janeiro de 2017.

'i'O

Trata-se de justificativa para a abertura de procedimento o

procedimento licitatório para para monitoramento do sistema de alarme elet

contratado (contrato 001/2017/DPE/PI) para os prédios onde estão situados a Casa de

Núcleos Especializados, Unidade João XXIII e Categoria Especial da Defensoria Pública

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 indisponibilidade do interesse público.

Nesse contexto, a Defensoria Pública surge como Instituição pública

autônoma que deve observância a todos esses princípios e representa o compromisso

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

justiça.

Assim sendo, há necessidade veemente de infraestrutura adequada

para que possamos realizar nossa atribuições, o que abrange, além do espaço físico, a

parte de mobiliário, equipamentos de informática, material de expediente etc.

Nesse diapasão, surge a necessidade de oferecer segurança aos

Defensores Públicos, Servidores, Colaboradores Terceirizados, Estagiários, Assistidos

Hipossuficientes, assim como à conservação dos bens desta Instituição.
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Atualmente, a DPE/PI tem contrato vigente com empresa de vigilância

armada, cujo objeto são 05 (cinco) postos diurnos  e 05 (cinco) postos noturnos. O

valor contratual desses postos é bastante elevado, o que onera em muito os cofres da

Instituição. Paga-se, por mês, pela vigilância dos prédios da DPE mais de R$ 100.000,00

(cem mil reais).
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Assim, em razão do princípio da economicidade e eficiência, a Diretoria;

Administrativa entende ser mais vantajosa a contratação de empresa d

monitoramento de um sistema de alarme eletrônico, com prestação de serviços de

monitoramento à distância com apoio de viaturas 24 horas, ronda preventiva no local,

vistoria periódica no sistema e manutenção.

ÍH.

Repise-se, por oportuno, que o sistema não irá substituir por completo a

vigilância armada na DPE/PI. Durante o dia, será necessária, ainda, a presença de

vigilantes durante o horário de expediente, para maior controle e segurança de todos

que transitam nos prédios.

Assim, considera-se justificada a contratação de empresa para realizar o

monitoramento do sistema de alarme eletrônico (este úitimo já contratado - contrato

001/2017/ DPE/Pi).

Atenciosamente,
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anovícRTêrtosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo
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