
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

JUSTIFICATIVA

Teresina, 09 de dezembro de 2016.

Trata-se de solicitação de aquisição de de 01 corrente de 95m e 09

estacionamento dautilizados para demarcar o
postes com l,50m, que serão

Defensoria Pública Criminal, situado na Avenida João XXIIl.

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

devem ser fielmente cumpridos, sendo permitido à administração atuar apenas no que

observados; legalidade, impessoalidade,
a lei permite. São princípios que devem ser

moralidade, publicidade e eficiência, além dos supra-princípios supremacia do

interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público.

Defensoria Pública do Estado surge

todos esses princípios. Possui

financeira, e representa o compromisso do

como
Nesse contexto, a

instituição pública autônoma que deve observância a

autonomia funcional, administrativa e

Constituinte de permitir que todos, inclusive os mais pobres, tenham acesso a justiça.

clara necessidade de infraestrutura adequadaAssim, verifica-se a

instituição posssa realizar suas atribuições, o que abrange, além do espaço

físico, a parte de mobiliário, equipamentos de informática, material de expediente etc.

para que a

do referido material faz-se necessária no sentido de que

dos Defensores Públicos, dos assistidos e das pessoas

A aquisição

ajudará a delimitar as vagas

portadoras de deficiência, oportunizando uma melhor prestação de serviço por parte

também melhores condições de atendimento aos assistidos.dos Defensores e
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Para realização de sua atividade fim, a Administração Pública deve,

infraestrutura física, dando

funcionários e assistidos,

diversos momentos, realizar atualizações em

melhores condições de trabalho e atendimentos aos seus

respectivamente.

suaem

sendo, consideramos justificada a necessidade de aquisição doAssim,

referido material.

Atenciosamente

i^vick Feitosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo
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