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JUSTIFICATIVA

Teresina, 27 de outubro de 2017.

Trata-se de justificativa para a locação de sala, equipamentos e

lanche para 20 pessoas para a realização da reunião do CONDEGE {Encontro dos

Defensores Públicos Gerais).

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.

Deste modo, é importante para a sociedade piauiense uma

Defensoria forte e reconhecida no cenário estadual e nacional.

O evento será uma grande oportunidade não só de ampliar os

conhecimentos como também de compartilhar experiências. O intercâmbio de

informações com defensores de diversas regiões do Brasil busca uma melhor atuação

em prol dos menos favorecidos.

É de suma importância que o evento ocorra em uma sala de uma sala

de Hotel que disponibilize todos os equipamentos necessários para o sucesso do

mesmo: projetor multimídia, tela de projeção, sonorização, operador das máquinas.
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microfone sem fio e notebook.

Cumpre ressaltar que o Hotel Blue Tree Towers, além de ser o Hotel

que apresentou a menor cotação, é também o de melhor localização e o que atende

de maneira mais satisfatória os interesses da Instituição, já que trata-se de um Hotel

de uma rede internacionalmente conhecida, com muitos anos de mercado e serviços

de qualidade, além de possuir a sala com metragem ideal e disponibilizar todos os

equipamentos necessários para o sucesso e credibilidade do Encontro.

Justifica-se, assim, a solicitação ora requerida.

Atenciosamente,-
;

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro

/
Diretor Administrativo
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