
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

05
JUSTIFICATIVA

Teresina, 03 de maio de 2017.

Trata-se de solicitação de autorização para abertura de

procedimento licitatório para locação de dois climatizadores, a serem utilizados na

Jornada da Justiça itinerante, a ser realizada na Unidade João XXIII 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 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.

Como forma de ampliar o acesso à justiça no Judiciário Piauiense, o

Tribunal de Justiça criou o projeto Justiça Itinerante, que garante a célere e eficaz

prestação dos serviços judiciários, sobretudo em demandas de jurisdição voluntária.

Nesse diapasão, a Defensoria surge como instituição parceira do

Tribunal de Justiça, acompanhando-o nas jornadas, no interior e na capital, garantindo

que os hipossuficientes também possam se beneficiar do projeto.

No tocante às atividades que deverão se realizar em Teresina - PI, no

mês de maio de 2017, tem-se previsto para acontecer na Defensoria Pública, na

unidade João XXIIl, onde funcionou o "Espaço Cidadão", do Governo do Estado.
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Desta forma, verifica-se a necessidade de locação de dois

climatizadores, os quais serão utilizados nos evento promovido pela Defensoria

Pública do Estado, tendo em vista que a área de espera dos assistidos que buscam

atendimento não possui cliamtização, garantindo, assim, condições de salubridade

para desenvolvimento dos trabalhos.

Não há estrutura adequada para a realização do evento, uma vez que

a quantidade de atendimento diária é bastante superior ao que normalmente atende a

Defensoria Itinerante, fazendo-se, pois, necessária a  locação de 02 (dois)

climatizadores, garantindo, assim, as condições mínimas de salubridade para

servidores e assistidos da Justiça Itinerante.

Ressalta-se que a pesquisa de mercado foi devidamente realizada.

conforme orçamentos em anexo.

Atenciosamente,

anovick Feitosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo
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