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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 056/2022 
 

 

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 atender as estratégias de saúde na família no NASF 

da secretaria Municipal de Saúde; 

 

1.1. Atuar oferecendo e realizando os seguintes serviços: 

 

• Atenção aos usuários e a familiares em situação de risco psicossocial ou doença mental que propicie o 

acesso ao sistema de saúde e à reinserção social.  

•  Promoções de ações de combate ao sofrimento subjetivo associado a toda e qualquer doença e a 

questões subjetivas de entrave à adesão a práticas preventivas ou a incorporação de hábitos de vida saudáveis;  

•  Promoção de as ações de enfrentamento de agravos vinculados ao uso abusivo de álcool e drogas e as 

ações de redução de danos e combate à discriminação;  

•  Capacitar as equipes de estratégias de saúde da família para a escuta, acolhimento e manejo, no 

território, dos usuários em acompanhamento nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), usuários em 

situação de risco psicossocial e casos novos identificados pela equipe;  

•  Discutir e capacitar as equipes de saúde da família para o manejo dos casos reativos às adversidades 

da vida que, em sua maioria, não necessitam de intervenção medicamentosa, de forma a não legitimar como 

doença um mal estar que é inerente ao ser humano;  

•  Acolhimento conjunto de psicologia e saúde da família aos casos que demandem esclarecimento;  

•  Discussão conjunta, matricial e equipe de saúde da família, dos casos clínicos que demandem atenção 

especializada;  

•  Visita domiciliar conjunta, matricial e equipe de saúde da família, após discussão clínica;  

•  Capacitação das equipes para a realização, na unidade de saúde e na comunidade, de grupos de 

reflexão com foco na promoção de saúde, não centrados na doença;  
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•  Avaliação conjunta, pelo psiquiatra e generalista, da medicação em uso e ajuste conforme necessidade;  

•  Contribuir nas discussões, reflexões e ações de promoção de saúde junto às equipes de saúde da família 

e comunidade para o fortalecimento da proposta de mudança de modelo de assistência em saúde preconizado 

nas Políticas Nacionais de Atenção Básica e de Promoção de Saúde, bem como as reformas Sanitária e 

Psiquiátrica.  

 

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: Justifica-se a contratação em virtude da necessidade de profissionais 

capacitados no quadro pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Senador José Porfírio, bem como a 

dificuldade de fixação de profissionais especializados em nosso município, levando em conta, que a falta desse 

profissional acarreta imensos transtornos para a população como também na continuidade de recebimento de 

recursos financeiros por parte do ministério da saúde; 

 

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

remuneração do pessoal da saúde no município de Senador José Porfírio. 

 

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

ratificação para os fins do disposto no caput, do art. 26 da Lei 8.666/93. 

 

Senador José Porfírio/PA, 19 de Julho de 2022. 

 

 

 

 

 
LUANA TAIS DE JESUS SANTOS PEDROSA  

Secretária Municipal de Saúde 

 

 


		2022-07-19T16:01:42-0300
	LUANA TAIS DE JESUS SANTOS PEDROSA:02936175208


		2022-07-19T16:02:03-0300
	KLEBER DOS ANJOS DE SOUSA:77461231200




