
DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PIAUl

JUSTIFICATIVA

Teresina, 21 de Março de 2017.

Trata-se de solicitação de autorização para abertura de procedimento

licitatório locação de imóvel não residencial em Simões ~ PI, para implantar a Defensoria

Pública Regional na cidade.

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 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.

Nesse diapasão, surge a necessidade de prédios próprios, na capital e

Interior, da Defensoria Pública, como forma de reforçar a autonomia administrativa da

Instituição.

A Defensoria Pública decidiu instalar sede na cidade de Simões - PI, após

detalhado estudo acerca das cidades do Estado sem Defensor Público titular que mais

necessitavam da presença da Instituição.

Assim, com a nomeação de novos Defensores em 2016, houve a

titularizaçâo de um membro da instituição na cidade. Contudo, faltava ainda espaço físico e

infraestrutura necessária para atender a demanda da DPE em Simões.

Quando a DPE, por intermédio de suas Diretorias buscou um imóvel

compatível com a sua necessidade na cidade de Simões, para facilitar o acesso do assistido
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com 0 defensor público que o acompanha, priorizou-se imóveis que fossem próximos ao

fórum, como forma de garantir o princípio constitucional de acesso a justiça, além de imóveis

com estrutura nova, evitando-se, assim, problemas estruturais ou hidráulicos no prédio.

O imóvel encontrado, desta forma, atende todas as necessidades da

Defensoria Pública, que poderá oferecer aos seus assistidos o acesso e o retorno jurisdicional

buscado por todos que buscam a Instituição.

Há de se ressaltar que, para realização de sua atividade fim, a

Administração Pública deve, em diversos momentos, realizar contratos com a iniciativa

privada, tomadas todas as medidas necessárias para garantir a legalidade e as formalidades

que a contratação requer, de forma a preservar e garantir o a prevalência do interesse público.

É importante dizer, ainda, que toda manutenção contratual deve observar a

maior vantagem possível para a Instituição, o que implica na obrigação do Gestor Público em

atuar de forma a preservar o melhor resultado na relação custo-benefício no momento da

realização da despesa contratual.

Atenciosamente,

Ivánovíck Feítosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo
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