
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

JUSTIFICATIVA

Teresina, 18 de outubro de 2017.

Trata-se de solicitação de autorização para abertura de

procedimento licitatório locação um climatizador,  a ser utilizado no Mutirão de

Audiências Concentradas no núcleo da Defesa da Criança e do Adolescente, a ser

realizado na Unidade João XXIII da 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.

Como forma de ampliar o acesso à justiça, acontecerá o Mutirão de

audiências concentradas, uma parceria desta Instituição com Ministério Público e a

Casa de Acolhimento Livre Ser.

No tocante às atividades que deverão se realizar em Teresina - PI,

tem-se previsto para acontecer na Defensoria Pública, na unidade João XXIII, onde

Espaço Cidadão", do Governo do Estado, os dias 24/10 e 25/10 dofuncionou o

corrente ano.
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Desta forma, verifica-se a necessidade de locação de um

climatizador, o qual será utilizado no evento promovido pela Defensoria Pública do

Estado, tendo em vista que a área de espera dos assistidos que buscam atendimento

não possui cliamtização, garantindo, assim, condições de salubridade para

desenvolvimento dos trabalhos.

Ressalta-se que a pesquisa de mercado foi devidamente realizada.

conforme orçamentos em anexo.

Atenciosamente,

ívanovick Feitosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo
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