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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 055/2022 
 

 

ASSUNTO: Justificativa de contratação direta, razão da escolha do fornecedor ou executante e justificativa 

do preço. 

 

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

 

 

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no caput e parágrafo único, I, II e III, do 

art. 26, da Lei 8.666/93, como antecedente necessário à contratação com dispensa ou inexigibilidade de 

licitação, conforme cada caso concreto assim o exigir. 

 

I – OBJETO: Prestação de serviços de Psicologia para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 

atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social; 

 

1.1. Atuar oferecendo e realizando os seguintes serviços: 

 

 Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do 

CRAS; 

 Planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as características do território de 

abrangência do CRAS; 

 Mediação de grupos de famílias dos PAIF; 

 Realização de atendimento particularizados e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao 

CRAS; 

 Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; 

 Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo (s) serviço (s) de convivência e 

fortalecimento de vínculos desenvolvidos no território ou no CRAS; 

 Acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos ofertados no território ou no CRAS; 

 Realização da busca ativa no território de abrangência do CRAS e desenvolvimento de projetos 

que visam prevenir aumento de incidência de situações de risco; 

 Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; 

 Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do 

trabalho de forma coletiva. 

 Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência; 

 Realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a rede sócio assistencial; 

 Realização de encaminhamentos para serviços setoriais; 

 Participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal ou do DF; 

 Participação de reuniões sistemáticas no CRAS, para planejamento das ações semanais a serem 

desenvolvidas, definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e acolhimento dos usuários; 

organização dos encaminhamentos, fluxos de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de 

resposta às demandas e de fortalecimento das potencialidades do território. 
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 Atender todos os prazos e procedimentos estipulados por leis e normas na área de atuação. 

 

II – CONTRATADO: RENARA VITORIA CARVALHO DA SILVA CPF 022.916.212-62. 

 

III – Caracterização da Situação Emergencial que Justifica a Inexigibilidade: não se aplica. 

 

IV – Singularidade do Objeto: não se aplica. 

 

V – Notória Especialização: não se aplica. 

 

VI – Razão da Escolha do Fornecedor: O profissional identificado no item II foi escolhido porque é do ramo 

pertinente; O desenvolvimento dos serviços é de suma importância, pois o atendimento a população não pode 

parar, pois à carência deste profissional em nosso município, que atende famílias as quais não podem pagar 

por esse profissional, serviço esse que busca a melhoria da qualidade de vida moral, socioeconômica e mental 

para melhor compreender o meio ao qual está inserido e seus membros familiares e até mesmo a superação de 

muitas dificuldade, pois são indivíduos que necessitam de cuidados, realizando atividades no coletivos e 

individuais com escuta e troca de vivências familiares. 

 

VII – Justificativa do Preço: o valor indicado a partir de parâmetros utilizados pela política de remuneração 

de pessoal do município. 

 

Assim, submeto a presente justificativa a Análise da Assessoria e Consultoria Jurídica para posterior 

ratificação da Exma. Secretária Municipal de Assistência Social para os fins do disposto no caput, do art. 26 

da Lei 8.666/93. 

 

Senador José Porfírio/PA, 18 de Julho de 2022. 

 

 

 

 

 
LEILIANE LIMA DE JESUS  

Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social 
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