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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

JUSTIFICATIVA

Teresina, 05 de julho de 2017.

Trata-se de solicitação de autorização para abertura de procedimento

licitatório para contratação de empresa para fornecer e instalar divisórias dry wall, com porta,

na quantidade discriminada em anexo, compatível com as necessidades da Defensoria Pública,

tendo em vista a reforma do Auditório da Defensoria Pública do Estado do Piauí, localizado na

Avenida Nossa Senhora de Fátima - Casa de Núcleos.

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 diapasão, surge a necessidade de prédios próprios, na capital e

Interior, da Defensoria Pública, como forma de reforçar a autonomia administrativa da

Instituição.

Especificamente em releção à aquisição das divisórias dry wall e portas para

0 Auditório da Defensoria Pública do Estado do Piauí, localizado na Avenida Nossa Senhora de

Fátima - Casa de Núcleos, há a real necessidade de oferecer melhores acomodações nos

quesitos de visibilidade e conforto para os Defensores Públicos, servidores, estagiários e

usüários em geral do espaço.

Cumpre ressaltar, ainda, que o Auditório da DPE atualmente recebe

palestras, cursos, realiza treinamentos e eventos da Escola Superior da Defensoria Pública do

Estado, além de outros eventos que aproximam a Instituição à comunidade de Teresina e de

todo o Estado do Piauí.

Por fim, destaca-se que um projeto de alteração do layout e disposição do

Auditório já está sendo finalizado pelo arquiteto contratado por esta Defensoria e a aquisição
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e posterior instalação das divisórias será de suma importância para a execução fiel da proposta

elaborada por referido profissional.

. Nesses termos, considera-se justificada a aquisição ora requerida, de

aquisição e instalação de divisórias e portas para compor a estrutura do Auditório da

Defensoria Pública.

Atenciosamente,

João Castelo Branco de Vasconcelos Neto

Diretor Administrativo - em substituição
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