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JUSTIFICATIVA

Trata-se de autorização para abertura de procedimento licitatório para

contratação de empresa de Controle de Pragas Urbanas nos prédios da Defensoria

Pública em Teresina (Sede, Anexo I, Núcleo Nossa Senhora de Fátima, Núcleo João XXIII

e Categoria Especial).

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, è representa o compromisso do Constituinte de

permitir que todos, inclusive os mais pobres, tenham acesso à justiça.

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

infraestrutura adequada para a prestação de serviços pelos Defensores Públicos,

Servidores, Colaboradores e Estagiários.

Importante destacar que os serviços de controle de pragas urbanas -

dedetização, descupinização e desratização devem ser preventivos e realiz-ados

rotineiramente.

Porém, alguns dos imóveis onde funcionam os Núcleos da Defensoria

Pública estão tomados por pragas urbanas, principalmente cupins, ratos e baratas.

Paralelo a isso, tem-se que as instalações de diversos Núcleos são estruturadas em
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divisórias MDF, as quais podem facilmente ser destruídas pela proliferação da praga,

além do mobiliário existente em cada Núcleo.

Ademais, é de conhecimento público que as pragas urbanas podem

transmitir doenças, se não controladas a tempo, razão pela qual, pleiteia-se pela

abertura do procedimento licitatório de controle de pragas urbanas'nos prédios da

Defensoria Pública, na capital.

Atenciosamente,
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