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AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 

PROCESSO Nº 68/2022  

DISPENSA Nº 47/2022 

  

OBJETO: Contratação de 01 Psicólogo com carga horaria de 30 horas por semana, para 

auxiliar todos os alunos da Rede Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Educação. 

Por um período de 07 (sete) meses, conforme condições e especificações contidas no Termo 

de referência - Anexo I e do documento de formalização da demanda. 

 

O MUNICÍPIO de VOLTA GRANDE-MG, torna publico nos termos do § II do art. 75 da 

Lei nº 14.133/2021, a manifestação de interesse da Administração em obter propostas 

adicionais de eventuais interessados, com o objetivo de selecionar a proposta mais 

vantajosa, visando a Contratação de 01 Psicólogo com carga horaria de 30 horas por 

semana, para auxiliar todos os alunos da Rede Municipal de Educação e Secretaria Municipal 

de Educação, conforme condições e especificações contidas no Termo de referência - 

Anexo I. 

 

Os interessados deverão encaminhar suas propostas até às 14 horas do dia 06/06/2022, 

para o e-mail: licitacao@voltagrande.mg.gov.br.  

Fazem parte deste aviso os seguintes anexos: 

 

ANEXO I –  TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

ANEXO III - ESTIMATIVA DE DESPESA 

 

Prefeitura Municipal de Volta Grande-MG, 01 de junho de 2022. 

 

 ________________________________ 

Leandro José Pinheiro 
Presidente da Comissão 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO PARA 2022 

1 - OBJETO: 
 

1.1 Contratação de 01(um) Psicologo num período de sete meses, junho a dezembro de 
2022,com carga horaria  de 30 horas por semana,  para auxiliar todos os a lunos 
da Rede Municipal de Educação e Secretaria  Municipal  de Educação ,os quais 
serão prestados pela CONTRATADA, conforme condições e especificações contidas neste projeto 
básico. 

 
2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 

 

2.1O trabalho do Psicologo na escola tem como premissa a compreensão interdisciplinar do processo 

educativo voltado para o trabalho comunitário, institucional e de apoio ao corpo docente. Visa auxiliar o 

processo educativo com olhar psicopedagógico no que se relaciona com a escola (espaço institucional), 

com os educadores, com os alunos e sua família. 

A intervenção se faz no âmbito escolar procurando trabalhar as relações e interações que ocorrem entre 

Escola-Aluno-Família. 

Numa visão sócio-interacionista do desenvolvimento, percebe-se a importância da educação escolar. A 

valorização do papel da escola é fundamental, pois ela oferece conteúdos e desenvolve modalidades de 

pensamentos diversos. A escola tem um papel diferente e insubstituível na apropriação da experiência, 

representando um elemento imprescindível para a realização plena do desenvolvimento dos indivíduos, 

uma vez que promove um modo de analisar, interpretar e generalizar a realidade. 

As atividades educativas, diferentemente do que acontece no dia-a-dia, são sistemáticas, têm uma 

intenção planejada e o compromisso de tornar acessível o conhecimento formalizado, organizado. 

Podemos, então, pensar numa atuação do Psicologo na escola voltada para subsidiar o trabalho da equipe 

de assessoria pedagógica junto às escolas, aos professores, aos alunos e seus pais. 

A atuação do psicólogo na escola frente à Instituição se faz no sentido de trabalhar junto à equipe 

interdisciplinar existente na escola - Diretor, vice-diretor, orientador pedagógico, professores e 

funcionários. Procura auxiliar a escola como um todo no sentido de integrar, desenvolver o bem-estar nas 

relações humanas decorrentes neste processo complexo que é a instituição escolar e o trabalho 

educativo. 

Não se pretende uma atuação clínica diante da escola, mas sim atuar com um olhar psicopedagógico, 

minimizando as dificuldades que aparecem no contexto escolar e no processo ensino-aprendizagem. 

Dentro de uma política de inclusão para todos, o Psicologodeve dar apoio ao trabalho educativo, 

respeitando a diversidade humana. 

 
3 - DESCRIÇÃO DO OBJETO 
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Item Descrição Quant. Unid. 

 

 
 

01 
 

 

Contratação de 01(hum) psicólogo com carga horária de 30 horas por 
semana, junho a dezembro para: 

 Auxiliar no desenvolvimento do ser humano como cidadão, respeitando 
sua diversidade; 

 Auxiliar a inter-relação "Escola-Aluno-Família"; 

 Auxiliar e acompanhar a formação e o desenvolvimento dos aspectos 
sócio-cognitivo-afetivo do aluno; 

 Acompanhar possíveis fatores de risco no desenvolvimento dos alunos 
que possam interferir no seu processo ensino-aprendizagem; 

 Criar espaços de reflexão junto a diretores, vice-diretores, orientadores 
pedagógicos, professores e funcionários para uma melhor integração 
entre suas atividades, visando à formação continuada; 

 Trabalhar junto às unidades educacionais, respeitando os princípios da 
política educacional nacional; 

 Desenvolver um trabalho integrado às escolas e seus projetos político-
pedagógicos, visando e respeitando a diversidade de todos os alunos; 
 

 Atuar conjuntamente nas unidades escolares na formação de 
professores em serviço, buscando um espaço de reflexão-ação para os 
docentes, acompanhando o trabalho educativo em sala de aula; 
 

 Realizar com as unidades escolares um trabalho de parceria junto às 
famílias e comunidade escolar na forma de reuniões, ampliando o 
diálogo Família-Escola. 

 

 

 

   07 

 

 

 

 

meses 

 
4 - PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
4.1 - O prazo de vigência da contratação será de 07 (sete) meses, junho a dezembro de 2022, com 

carga horaria de 30 horas por semana, contados a partir da assinatura do contrato,prorrogável na 
forma do art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666 de 1993, desde que não extrapole o limiteprevisto para 
dispensa de licitação. 

 
5 - DA EXECUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBETO 

 
5.1 - O prazo de execução do(s) serviços(s) começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao 

dorecebimentodaOrdemdeServiço,aseremitidopeloSetordeComprasoupelosetorrequisitanteda(o) 
Prefeitura Municipal de Volta Grande. 

 

5.2 - OContrato,bemcomoosdireitoseobrigaçõesdeledecorrentes,nãopoderásersubcontratado,cedido ou 
transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA 
comterceiros, sem autorização prévia da administração, por escrito, sob pena de aplicação de 
sanção, inclusiverescisão contratual; 

 
5.3 - Para a execução do objeto a CONTRATADA deverá seguir a seguinte dinâmica: 
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1. OferecertodasasinformaçõesnecessáriasparaqueaCONTRATADApossaexecutaroobjetoadjudicado 
dentro das especificações descritas no Termo de Referência. 

 
2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 
 
3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento 

 

4. Notificar,porescrito,àCONTRATADA,aocorrênciadeeventuaisimperfeiçõesnocursodofornecimento, 
fixando prazo para sua correção. 

 

5. Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo ao CONTRATADO será de total 
responsabilidadequanto à execução dos mesmos. 

 

6. Acompanhar a prestação dos serviços, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste 
oususpensãodaprestação;inclusiverejeitando,notodoouemparte,osserviçosexecutadosforadasespecificaçõ
es deste contrato. 

 

7. Efetuar a autorização, em formulário próprio padronizado (reconhecido pelo Contratante e 
Contratado),para atendimento dos pacientes mediante carimbo e assinatura de funcionário do 
Contratante responsável; 

 

8. Nenhuma outra remuneração será devida à CONTRATADA, a qualquer título ou natureza, 
decorrentesde encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relativos ao cumprimento das obrigações 
estabelecidasno presente instrumento. Fica convencionado que não há relação de emprego entre o 
Contratante e oContratado, estando este Contrato disciplinado pelos artigos 593 e seguintes do Código 
Civil. 

 
6 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

 
6.1 - O setor competente não aceitará e não receberá qualquer serviço com defeitos ou imperfeições, 

emdesacordo com as especificações e condições constantes deste Projeto Básico ou em 
desconformidade comas normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à Contratada 
efetuar as correções ou refazer osserviços necessários, sob pena de aplicação das sanções previstas 
e/ou rescisão contratual. 

 
6.2 - A entrega do(s) serviço(s) deverá(ão) ser feita(s), logo após a execução e conclusão do(s) 

serviço(s),cabendo ao responsável pelo setor requisitante ou quem ele indicar, conferir e receber. 
 

6.3 - O recebimento provisório e definitivo, realizado pelo setor competente, dar-se-á no ato da entrega 
doserviço, após conferência de sua conformidade com as condições e especificações constantes 
neste ProjetoBásico; 

 
7 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 
7.1 - DA CONTRATADA 

 
7.1.1 - Entregar os serviços dentro dos padrões de qualidade; 

 

7.1.2 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em 
vistadas responsabilidades que lhe cabem na entrega do objeto contratado. 
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7.1.3 - O(s)serviço(s) quando cabível necessitam estar de acordo com as normas técnicas aplicáveis 
daAssociação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR) e demais Normas Internacionais 
certificadaspela ABNT ainda, atender a legislação pertinente, as de preservação do meio ambiente: 
Conselho Nacionaldo Meio Ambiente - CONAMA, MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS/ANVISA e Lei 
Federal nº 8.078, de11/09/1990. 

 
7.1.4 - Observar os princípios de sustentabilidade em consonância com art. 3º do Estatuto das 
Licitações, eobservar as normas do INMENTRO quando cabível.. 

 
7.1.5 -Responsabilizar-
sepelaqualidadedosserviços,dosprodutosemateriaisutilizadosquandonecessário,substituindoourefazendoo
sserviçosqueapresentaremqualquertipodevícioouimperfeição,ounãoseadequaremàsespecificaçõesconstan
tesdesteProjeto,sobpenadeaplicaçãodassançõescabíveis, inclusive a rescisão contratual; 

 
7.1.6 -Fornecertodamãodeobranecessáriaàfieleperfeitaexecuçãodosserviços,bemcomoosencargos 
previdenciários, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrentes da execução do Contrato. 

 
7.1.7 -DirimirqualquerdúvidaeprestaresclarecimentosacercadaexecuçãodoContrato,durantetodaasua 
vigência. 

 
7.1.8 -Observar,atender,respeitar,cumprirefazercumpriralegislaçãopátria,especialmenteaindicadano 
contrato, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados 
obtidos,preservando o contratante de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva 
responsabilidade daCONTRATADA. 

 
7.1.9 - Observar as práticas sustentáveis, no que couber, em especial a economia no consumo de água 
eenergia,racionalizaçãodousodematérias-primas,adoçãodetecnologiasmenosagressivasaomeioambiente, 
utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de menor toxidade,utilização de 
produtos com origem ambiental sustentável comprovada e utilização de produtos reciclados,recicláveis, 
reutilizáveis, reaproveitáveis ou biodegradáveis compostáveis. 

 
7.2 - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 

 
7.2.1 - ACONTRATADAresponderáportodoequalquerdanoprovocadoaAdministração,seusservidores ou 
terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá serexcluída ou 
atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pelos fiscais, obrigando-se, a todo 
e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidadesprevistas na 
licitação. 

 
7.2.2 - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação 
ouprejuízoquevenhaasersuportadopelaAdministração,decorrentesdonãocumprimento,oudocumprimentod
eficiente,pelaCONTRATADA,deobrigaçõesaeleatribuídascontratualmenteouporforça de disposição 
legal, incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados 
pelaAdministraçãoaterceiros,multas,penalidades,emolumentos,taxas,tributos,despesasprocessuais,honor
ários advocatícios e outros. 
 

7.2.3 - Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas 
daAdministração, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pela CONTRATADA, 
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independentemente dotempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento a Administração, 
mediante a adoção dasseguintes providências: 

 
a) dedução de créditos da CONTRATADA; 

 
b) medida judicial apropriada, a critério da Administração. 
 

 
7.3 -OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
7.3.1 - Emitir Ordem de Serviço. 

 
7.3.2 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas. 

 
7.3.3 -Rejeitartodoserviçoequalquermaterialdemáqualidadeeemdesconformidadecomasespecificações 
deste Projeto Básico. 

 
7.3.4 - Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução do objeto, se não abordadas 
noProjeto Básico. 

 
8 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 
8.1 -Observadoodispostonoartigo67daLeiFederalnº8.666/93,agestãodocontratocaberáao(a)SraSandra 

Aparecida Lomba Pereira - 
SecretariaMunicipaldeEducação.O(a)gestor(a)indicaráofiscaldocontratoporocasiãodacontratação.
Ofiscaldeveráacompanharaexecuçãodetodosos serviços descritos no PB. 

 
8.2 - A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle 

aserem adotados pela gestão e fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, 
explicações,esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de suas 
atividades. 

 
8.3 - A existência e a atuação da gestão e da fiscalização em nada restringem a responsabilidade 

única,integral e exclusiva das contratada. 
 
 

 
9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
9.1 -Alicitantecontratadadeveráapresentaradocumentaçãoparaacobrançarespectivaao 

Departamento de compras, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de 
adimplemento daobrigação. 

 
9.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a(o) Prefeitura Municipal de 

VoltaGrande,CNPJ nº17.710.690/0001-75 situada a Av. Arthur Pedras, 120, Centro, Volta 
Grande. 

 
9.3 - O pagamento será efetuado até o 5º dia corrido, a contar da data final do período de adimplemento 

daobrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas. 
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9.4 - Além da nota fiscal e/ou fatura do fornecimento dos objetos, as empresas deverão apresentar 
osdocumentos de regularidade fiscal que estiverem com as datas vencidas, sendo eles: 

 

9.4.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que também abrange a prova de 
regularidadecom a Previdência Social (CND - Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS - 
Instituto Nacional deSeguro Social), dentro de seu período de validade; 

 
9.4.2 - Prova de regularidade com o FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 
9.5 - Nenhumpagamentoseráefetuadoenquantopendentedeliquidaçãodequaisquerobrigaçõesfinanceiras 

que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direitoao 
pleito de reajustamento de preços ou correção monetária; 

 
10 - DO TERMO DE CONTRATO 

 
10.1 - Depois de ratificado o processo, a empresa detendora da melhor proposta será convocada 

paraassinatura do contrato, dentro do prazo de 3 dias, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízodas sanções previstas neste projeto. 

 
11 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
11.1 - O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desdeque haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
 
12 - SANÇÕES 

 
12.1 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 

descumprimentocontratual: 
 
12.1.1 - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso 
nocumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor 
docontrato, por ocorrência. 

 
12.1.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias 
naexecuçãodoobjetoounocumprimentodeobrigaçãocontratualoulegal,comapossívelrescisãocontratual. 

 
12.1.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese da Contratada, 
injustificadamente,desistirdocontratooudercausaàsuarescisão,bemcomonosdemaiscasosdedescumprimen
tocontratual,quandoaAdministração,emfacedamenorgravidadedofatoemediantemotivaçãodaautoridade 
superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 
 
 

 
12.2 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentosdevidos pela Administração. Se os valores não forem suficientes, a diferença será 
descontada da garantiaprestada ou deverá ser recolhida pela Contratante no prazo máximo de 3(três) 
dias úteis a  
 

contar daaplicação da sanção. 
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12.3 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente,após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 
princípios do contraditório e daampla defesa. 

 
13 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

13.1 -Asempresassãoresponsáveispelafidelidadeelegitimidadedasinformaçõesprestadasedosdocumentos 
apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaçõesnele 
contidas implicará na imediata rescisão contratual, sem prejuízo das sanções  
administrativas, civis epenais cabíveis. 

 
13.2 -Todaadocumentaçãoapresentadanesteprocedimentoeseusanexossãocomplementaresentresi,de 

modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 
consideradoespecificado e válido. 

 
Secretaria Municipal de Volta Grande, 15/03/2022 

 
 
 
 
________________________________________                ________________________________________ 
         Maria Clara Tavares Muniz Santiago                         Sandra Aparecida Lomba Pereira 
Fiscal de Contratos da SME                                                    Secretária Municipal de Educação                              
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
 

PROCESSO Nº 68/2022 

DISPENSA N.º 47/2022 

 
 
Razão Social:_________________________________________________,CNPJ:. .________/ -  

 

Logradouro: ,nº ,Bairro: 
 

Cidade: ,UF:, CEP: - , 

Telefone: (  ) ______________ 

 

E-mail.:  

A empresa acima se propõe a Prestar o serviço objeto desta dispensa, conforme discriminado 

noTermo de Referência-AnexoI,pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo 

rigorosamente às disposições da legislação competente. 

 
Item Descrição Unid. Quant. Vlr.Unit. Vlr.Total 

      

 
1 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 
 
1.1 –O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, contados 
da data de sua entrega.  
 
LOCAL/DATA 
 
 
 
 

Nome do Responsável 
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ANEXO III 

ESTIMATIVA DE DESPESA 

 1- OBJETO: 

 
Contratação de 01 Psicólogo com carga horaria de 30 horas por semana, para auxiliar todos 

os alunos da Rede Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Educação. Por um 

período de 07 (sete) meses, conforme condições e especificações contidas no Termo de 

Referência - Anexo I e do documento de formalização da demanda. 

 

2 – PESQUISA DE MERCADO E PLANILHA DE VALORES 

 

2.1 -  Conforme exigência legal foi realizada pesquisa de mercado nos termos do art. 75 da 

Lei nº 14.133/2021 para apuração do preço estimado: 

 

Item Especificação Unid. Quant. Vlr. Unit. Vlr. Total 

1 Contratação de 01 Psicólogo com 

carga horaria de 30 horas por 

semana 

serviço 07 1.940,00 13.580,00 

 

3 - AVALIAÇÃO DE CUSTO E JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO COM 

BASE NO ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021 

 

3.1 -  O valor total para contratação do objeto é de R$ 13.580,00 (Treze  mil, quinhentos e 

oitenta reais). 

 

3.2 –  Afim de evitar o fracionamento ilegal, foi constatado junto a unidade gestora que não 

houve  no presente exercício financeiro (até a presenta data), contratações desta natureza 

que somadas ultrapassam o limite da dispensa pelo valor - inexistindo ainda previsão de 

futuras aquisições para este exercício. 

 

Prefeitura Municipal de Volta Grande-MG, 01 de junho de 2022. 

______________________________ 

Jocê Vicente Francisco 
Depto. de Compras 
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