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JUSTIFICATIVA

Trata-se de justificativa de abertura de procedimento licitatório para a

aquisição de 02 (dois) relógios de ponto para a Defensoria Pública do Estado do Piauí.

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

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.
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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.

A aquisição do ponto eletrônico ora pleiteada coaduna-se com o

princípio da eficiência. Faz-se necessário o controle dos horários de entrada e saída

dos colaboradores terceirizados, servidores e estagiários da DPE/Pl, como forma de

otimizar o trabalho desenvolvido por esta Instituição.

Uma vez que são fiscalizados, os colaboradores, servidores e estagiários

tendem a cumprir seus horários com mais exatidão, garantindo, desde modo, mais

tempo para a execução das atividades.

Em 2015, a DPE adquiriu quatro relógios de ponto. No entanto, em

janeiro de 2017, um dos relógios de ponto, que estava instalado na Categoria Especial,

queimou, sendo necessária a aquisição de mais um relógio de ponto para substituir o
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que se danificou. Ademais, tem-se a necessidade de mais um aparelho para ficar de

reserva, caso algum outro mais se danifique.

Assim, considera-se justificada a aquisição ora pretendida.
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Atendosamente,

ívanovick Feitosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo
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