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Trata-se de justificativa para abertura de procedimento para aquisição

emergencial de material de expediente que estão com estoque baixo ou zerado.

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.

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 garantia do acesso à justiça passa, necessariamente, pela existência de

infraestrutura adequada para a prestação de serviços pelos Defensores Públicos,

Servidores, Colaboradores e Estagiários.
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Surge então a necessidade veemente de fornecer material de expediente

completo os Defensores Públicos, servidores, colaboradores terceirizados e estagiários

da Instituição, tendo em vista o desenvolvimento das atividades cotidianas.
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Deste modo, em Janeiro de 2017 esta Diretoria protocolou solicitação para

aquisição de material de expediente, com quantidades suficientes para todo o ano de

2017.

No entanto, como é de conhecimento comum, o procedimento licitatório

possui vários atos administrativos, tanto para garantir a lisura do mesmo, como para,
\

efetivamente a Instituição adquirir produtos e serviços com preços mais vantajosos.

Assim, após toda a burocracia natural do procedimento, a sessão do

pregão presencial de material de, expediente foi marcada para o dia 06 de março de

2017, conforme publicação do aviso de licitação no Diário Oficial, em anexo.

Embora a Administração da DPE tenha agilizado o processo licitatório,

alguns materiais em estoque no setor do almoxarifado estão com estoque baixo,

sendo alguns deles bastante importantes para a Instituição, razão pela qual solicita-se

a aquisição de papel e copo descartável, nas quantidades em anexo.

Atenciosamente,

Ivanovícirfêitosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo
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