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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAU!

o3
JUSTIFICATIVA

Teresina, 24 de março de 2017.

Trata-se de solicitação de autorização para abertura de procedimento

contratação de empresa para fornecer MDF Linheiro, cola instantânea,

parafuso, bucha e borda na quantidade discriminada em anexo, compatível com as

necessidades da Defensoria Pública, tendo em vista a mudança de layout das salas da diretoria

itinerante e salas do prédio da casa de núcleos para otimizar os espaços internos.

licitatório para

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.

Assim, verifica-se a clara necessidade de infraestrutura adequada para que

a instituição posssa realizar suas atribuições, o que abrange, além do espaço físico, a parte de

mobiliário, equipamentos de informática, material de expediente etc.

Nesse diapasão, surge a necessidade de aprimorar  o funcionamento da

Instituição, proporcionando aos, colaboradores, estagiários e Defensores melhores condições

de trabalho. Assim, é de fundamental importância  a melhoria na infraestrutura das salas da

Diretoria Itinerante e Casa de Núcleos, já que necessitam de infraestrutura capaz de suprir

também as necessidades de todos os hipossufícientes que usufruem dos serviços oferecidos

pela Instituição.
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Tendo em vista o projeto arquitetônico realizado por esta Defensoria, serão

anexadas prateleiras e bancadas para

organização de processos, otimizando, assim, a funcionabilidade dos ambientes.

melhor aproveitamento dos espaços internos,

Nesses termos, considera-se justificada a aquisição ora requerida, de

aquisição de MDF linheiro, cola instantânea, parafuso, bucha e borda para compor a estrutura

da Defensoria Pública Itinerante e Casa de Núcleos.

Atenciosamente,

iVanovíckTeítosa Dias Pínhefro

Diretor Administrativo
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