
DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

JUSTIFICATIVA

Trata-se de justificativa para locação de dois

utilizados na Jornada da Justiça Itierante, que será realizada na Unidade João XXlll,

entre os dias 23 e 27 de janeiro de 2017.

climatizadores a serem

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

publica 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.

Surge então a necessidade veemente de climatizar espaços abertos da

DPE/PI, uma vez que, dado o calor excessivo do Estado do Piauí e a existência de

inúmeros pátios no prédio Central e na Unidade João XXlll.

Sabe-se, outrossim, que a quantidade de hipossuficientes que procuram o

atendimento na Defensoria Pública é

geralmente fora dos gabinetes dos Defensores Públicos,

portanto, nesses lugares, de climatizadores.

e enorme. Assim, filas de espera são formadas,

nos pátios, necessitando.
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Ainda, tem-se a realização em diversos períodos do ano, das Jornadas da

Justiça Itinerante, programa que facilita acesso à justiça desenvolvido pelo Tribunal

de Justiça, do qual a Defensoria Pública do Estado do Piauí é parceira. Quando da

realização do evento, a quantidade de assistidos  é ainda maior, uma vez

distribuídas entre 100 (cem) e 120 (cento e vinte) senhas por dia, necessitando,

portanto de adequada infraestrutura aos que aguardam atendimento.

que sao

Ressalte-se, por fim, que as altas temperaturas do Estado, especifícamente

da Capital Teresina,indicam que a aquisição de climatizadores portáteis para refrigerar

o ambiente não tem apenas a finalidade de agradar, mas, principalmente, de oferecer

condições mínimas salutares.

Desta forma, considera-se justificada a locação dos objetos ora requeridos.

Atenciosamente,
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l^anovick Feitosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo
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