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DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DÒ PIAUÍ

JUSTIFICATIVA

Teresina, 16 de março de 2017.

OBJETO: Aquisição de caixa d'agua e material para base da caixa d"agua para o

Núcleo da João XXIII

A Defensoria Pública possui função constitucionalmente assegurada,

de forma a garantir o pleno acesso à justiça aos hipossuficientes, definidos como

aqueles que não possuem condições de arcar com os serviços de um advogado sem

comprometer a sua subsistência própria e de sua família.

Nesse sentido, a Defensoria Pública do Piauí apresenta-se como uma

instituição autônoma, funcional, administrativa e financeiramente e como auxiliar da

justiça, representando o compromisso do Constituinte de permitir que todos, inclusive

os mais pobres, tenham acesso à justiça.

Para isso, a Instituição necessita de infraestrutura adequada para

realizar suas atribuições, que compreende, além de espaço físico, materiais de

expediente, dentre outros, de forma a garantir o interesse público.

Neste caso, verifica-se que há necessidade de aquisição de uma nova

caixa d'agua, em substituição aquela já existente, situada no Núcleo da João XXIll,

conforme Memorando 115/2017 da Coordenadora de Infraestrutura e Materiais.

Há a necessidade da aquisição de uma nova caixa d'agua de 1000

litros, visto que foi detectado um vazamento. Além disso, também deve haver um

reparo na estrutura onde a caixa está atualmente localizada, já que com o vazamento
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da caixa, a mesmo cedeu, não tendo mais condições de comportar a nova caixa que
será instalada.

Cumpre ressaltar que a caixa d'agua avariada e que deverá ser

substituída é uma das responsáveis pelo abastecimento da Unidade João XXIII, onde

funciona atualmente o Núcleo Criminal da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

Atenciosamente, r
/  V

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo
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