
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

03JUSTIFICATIVA

Teresína, 26 de abril de 2017.

Trata-se de solicitação de autorização para abertura de procedimento

licitatório para aquisição de grades de proteção para portas e janelas, devido à instalação do

Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Piauí na cidade de Simões .novo

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

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

indisponibiiidade 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 diapasao, surge a necessidade de prédios próprios, na capital e

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

Instituição.

Desta feita, o novo Núcleo da Defensoria Pública na cidade de Simões será

um prédio com todas as condições necessárias para  o funcionamento da

Defensoria, dando total condições de trabalho ao Defensor Público, seus servidores e

estagiários.

instalado em

Importante destacar que há real necessidade na aquisição de referidas

maior segurança será ofertada, durante ogrades, já que com instalação das mesmas,

horário de expediente, para aqueles que ali trabalham, além de resguardar os objetos e

uma

materiais de expediente ali deixados, como computadores, impressoras, arcondicionados.

mesas e cadeiras.
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Há de se ressaltar que, para realização de sua atividade fim, a

diversos momentos, realizar contratos com a iniciativaAdministração Pública deve, em

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

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

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

maior vantagem possível para a Instituição, o que implica na obrigaçao do Gestor Publico em

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

realização da despesa contratual.

Atenciosamente,

/

tvanovick Feitosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo
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