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JUSTIFICATIVA

Teresína, 08 de março de 2017.

OBJETO; Trata-se de justificativa r

fornecimento de gás liquefeito de petróleo GLP (gás de

para contratação de empresa para

cozinha)

A Administração Pública é regida por princípios

devem ser fielmente cumpridos, sendo
permitido à administração a

e regras, os quais

apenas no que

impessoalidade,

supra-princípios supremacia do

interesse púbíico.

tuar

a lei permite. São princípios que elevem ser observados: legalidade,

e eficiência, além dos

interesse público sobre o privado e índisponibilidade do i

moralidade, publicidade

Nesse contexto, a Defensoria Pública do Estado

instituição pública autônoma que deve observância

surge como

a todos esses princípios. Possui

e representa o compromisso do

os mais pobres, tenham acesso à justiça.

autonomia funcional, administrativa e financeira,

Constituinte de permitir que todos, inclusive

A garantia do acesso à justiça passa, necessariamente, pela existência

de infraestrutura adequada ,

Servidores, Colaboradores e Estagiários.

para a prestação de serviços pelos Defensores Públicos,

Considerando a demanda da Instituiçã

a utilização daquele, acondicionado

13kg, visando atender às necessidades da copa/cozinha no

de chá/café e

no toc
e petróleo GLP, é necessária

demais

ante ao gás liquefeito

em botijão de gás de

que se refere à preparação

servidores eaos

colaboradores, e utilização em situações ocasionais.

alimentos quentes, destinados
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Considerando a iminência do vencimento do contrato atualmente em

vigor, bem como a enorme demanda nos núcleos do interior do Estado, esta diretoria

vem solicitar a realização de procedimento licitatório para que seja contratada

quantidades discriminadasempresa que forneça gás para a capital e interor.
nas

emanexo.

. As quantidades e especificações foram criteriosamente estudadas

por esta Diretoria, a fim de verificar a real necessidade dos locais onde serão utilizadas,

e, ainda, procurando equilibrar a economia ao erário com a qualidade do objeto a ser

adquirido.

Assim, sendo, consideramos justificada a necessidade da contratação

requerida, motivo pelo qual solicitamos deferimento.ora

Atenciosamente,

V
-anõvícirFHlfbsa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos / 64.046-020 - Teresina - Piauí
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br / www.defensoria.pi.gov.br / {86)3232-0350


