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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2023  

PROCESSO Nº 28/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de serviços para ministrar palestra sobre o tema "Inteligência Emocional", no 

dia 02 de fevereiro de 2023, para aperfeiçoamento de servidores do SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - SUAS, de acordo com as especificações abaixo:  

 

CONTRATADA: KIONA FRANCINI AMES 

CPF Nº: 994.504.639-00 

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

1 85449 Formação continuada para os trabalhadores do SUAS, abordando a temática da 

"Inteligência Emocional" 

 

Conteúdo a ser trabalhado:  

- Inteligência emocional  

- Saúde mental 

- Química das Emoções 

- PNL como ferramenta, - Coaching Racional 

- Gestão de conflitos e problemas 

- Mediação 

- Saúde mental e principais alterações do humor 

-Emoções pós pandemia. 

8.000,00 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023: R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

 

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

 

O presente pedido se justifica considerando a necessidade de contratação de profissional especializado para 

formação continuada direcionada aos   trabalhadores do SUAS, abordando a temática da "Inteligência 

Emocional". 

 

A realização da formação continuada em questão visa oferecer às profissionais ferramentas de 

autoconhecimento e de trabalho emocional que fortaleçam as relações interpessoais. 

 

A inteligência emocional no trabalho é uma competência essencial para os profissionais que trabalham com o 

público. Essa qualidade os ajuda a lidar com a pressão, conflitos nos relacionamentos internos e desafios do 

cotidiano - tudo trazendo impactos na produtividade e qualidade do serviço realizado. 

 

Pessoas "emocionalmente inteligentes" sabem lidar com as emoções no ambiente profissional e com os 

diferentes tipos de personalidade, são mais confiantes e motivadas, avaliam constantemente suas atitudes e 

pensamentos, se relacionam de maneira mais equilibrada e conseguem encarar situações difíceis com mais 

facilidade, possuindo grande capacidade de superação. 

 

Público-alvo - 130 profissionais de diferentes níveis de formação e que atuam nos diversos Equipamentos da 

Política de Assistência Social do Município. 

     

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

2510 06.005 08.244.0801.2.026 3.3.90.39.48.00 934 

 

 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Inexigibilidade de 
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licitação são vinculados à receita: Bloco de Financ da Proteção Social Básica – SUAS. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da Pesso Física: KIONA 

FRANCINI AMES, CPF nº 944.504.639-00, residente na Rua Guaporé nº 72, Apto 801, Edifício Porto Seguro, 

CEP: 89.801-085, Centro, no Município de Chapecó/SC, considerando o disposto no Artigo 25, Inciso II, da Lei 

de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo.   

 

 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 16 de janeiro de 2023 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023, em 16 de janeiro de 2023. 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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