
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

JUSTIFICATIVA

Teresina, 22 de junho de 2017.

OBJETO: Aquisição de passagens aéreas e hospedagem para Sr. Fernando Antônio

Calmon Reis

Trata-se de justificativa para abertura de procedimento licitatório

para aquisição de passagem aérea e hospedagem para o Sr. Fernando Antônio Calmon

Reis, Defensor Público do Distrito Federal, para palestrar no minicurso "Procedimentos

em Segundo Grau", em Teresina, nos dias 25 e 26 de agosto de 2017.

À Defensoria Pública incumbe, em regra, prestar assistência jurídica

integral e gratuita às pessoas que não podem pagar pelos serviços de um advogado,

sendo a defesa dos financeiramente hipossuficientes sua função típica.

A Defensoria Pública não integra formalmente o executivo, embora

dele dependa financeiramente. Possui autonomia funcional e administrativa, e

representa o compromisso do Constituinte de permitir que todos, inclusive os mais

pobres, tenham acesso à justiça.

Deste modo, tem-se que, como forma de garantir a observância dos

princípios da eficiência e transparência do serviço público, prestado pela Defensoria, é

necessária a capacitação de colaboradores, estagiários, servidores e Defensores.

Como forma de fortificar a atuação da Defensoria, importante é a

realização de palestras e cursos como forma de capacitação e atualização dos

Defensores Públicos do Estado do Piauí. Além disso, esta Diretoria entende como
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essencial a participação de membros de outras Instituições para somar idéias e

conhecimentos para o progresso da DPE/PI.

Ademais, vislumbra-se que o atual contrato para marcação e emissão

de bilhetes de passagens aéreas não engloba a aquisição de passagem para

palestrantes, uma vez que não são membros desta Defensoria.

Foi devidamente anexado à presente justificativa pesquisa de

mercado realizada, com as especificações dos itens a serem adquiridos e os valores

encontrados.

Assim, sendo, consideramos justificada a necessidade da contratação

ora requerida, motivo pelo qual solicitamos deferimento.

Atenciosamente,

fvãriüvíck Feítosa Dias Pinneíro

Diretor Administrativo
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