
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

JUSTIFICATIVA

Trata-se de autorização para abertura do procedimento licitatório para

contratação de empresa gráfica que fará a impressão e reprodução de 2.000 (duas mil)

provas com 16 (dezesseis) páginas cada para aplicação do XVII Teste Seletivo para

estágio remunerado na 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.

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.

Sabe-se que o estágio é um ato educativo supervisionado desenvolvido no

ambiente de trabalho, que visa à preparação para  o trabalho produtivo de educandos

que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior ou

de educação profissional.

Neste caso especificamente, verificamos a necessidade de realizar teste

seletivo para proporcionar aos estudantes do curso de Bacharelado em Direito, a

oportunidade de aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à
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contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida

cidadã e para o trabalho.

Faz-se necessária, portanto, a contratação de empresa gráfica que fará a

impressão e reprodução de provas para os candidatos que se submeterão ao teste

seletivo desta Instituição.

A pesquisa de mercado foi devidamente realizada, conforme orçamentos

em anexo.

TERMO DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃOQUANTIDADE ESPECIFIÇAÇAO

- Caderno de Provas - Formato aberto 420x297mm e2.000

fechado 210x297mm

-16 páginas (incluindo capa e

miolo)

- 1x1 cores papel alta alvura

90grs dobrado e grampeado

Atenciosamente,

Ivanovíck Feitosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo
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