
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 

 

 

 

77.2022 
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OBJETO: Contratação da Jornalista, Palestrante, Especialista 
em Neurocomunicação, Psicologia Positiva e Inteligência 
Emocional para realização de uma Palestra Presencial, para 
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RECURSO 100% FMS 

DESP. 28 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01 

PROJETO\ATIVIDADE: 2.045 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00.00.00.00.00.02.0066 

VALOR PREVISTO: R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais) 
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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 77.2022 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 08.971.900/0001-98, com sede na Praça Leopoldo 
Francisco Kretzer, nº 01, Centro CEP: 88125-000, torna público a contratação por INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, na forma como autoriza o inciso II, do art. 25, da Lei n° 8.666/1993, em conformidade com 
as condições e anexos que seguem: 

 
O Município, por meio do Fundo Municipal de saúde, faz uso da hipótese autorizada 

por lei para a contratação direta da empresa RAPPORT COMUNICAÇÃO E COACHING EIRELLI, 
portadora do CNPJ de n° 23.494.225/0001-47, localizada na Rua Engenheiro Max de Souza, n° 1327, 
sala 203, Bairro Coqueiros, CEP: 88080-000 Florianópolis/SC, para a Contratação da Jornalista, 
Palestrante, Especialista em Neurocomunicação, Psicologia Positiva e Inteligência Emocional LAINE 
VALGAS KULEVICZ , brasileira inscrita no CPF 909.047.539, Jornalista há 28 anos - formada pela 
Universidade Federal de SC, a UFSC. É Âncora, repórter e editora do Jornal do Almoço da NSCTV, 
afiliada Rede Globo em SC. Além de Jornalista, Laine é Empresária e possui uma carreira "em 
paralelo", como especialista em Neurociências do Comportamento, Inteligência Emocional, Psicologia 
Positiva e Mindfulness, além de possuir inúmeras formações em Coaching ( Life, Professional, Positive 
Coach e Neurocoach), ser Especialista em Hipnose Clínica,  Practitioner em PNL (Programação 
Neurolinguística), Terapeuta de Thetahealing e Pesquisadora em Física Quântica. Laine trabalha com 
motivação de grupos, cursos, palestras e workshops de desenvolvimento emocional, pessoal e de 
auto-estima, além de ser Professora de Pós-graduação nesta àrea, na qual tem as seguintes 
formações, além do Jornalismo e Comunicação Social: 

 
- Especialista em Neurociências, Psicologia Positiva e Mindfulness, pela PUC/PR 
- Personal and Professional Coach, pela Sociedade Brasileira da Coach/SP 
- Positive Coach, pela Sociedade Brasileira da Coach/SP 
- Life and professional Coach, pela SLAC - Sociedade Latino Americana de Coach 
- Neurocoach pelo IBEM - SC 
- Especialista Analista DISC 
- Interventora - especialista em diagnóstico de pessoas, pelo Sistema T-SER de Assessoria Estratégica, 
de Sâo Paulo. 
- Terapeuta de EFT - Emocional Freedom Techniques, pela CIEPH - Faculdade de Tecnologia em Saúde, 
de Florianópolis. 
- Mentora no Programa "Mulheres Protagonistas" na NSC Comunicação. 
- Empresária, proprietária Rapport Comunicação e Coaching 
- Pesquisadora de Física Quântica aplicada à performance pessoal- Especialista em Hipnose Clínica 
- Professora de pós-graduação Faculdade CESUSC e UNIVALI. 
- Practitioner em PNL - Programação Neurolinguística, certificada Internacionalmente por John 
Grinder 
- Terapeuta Thetahealing pelo THINK - Thetahealing Institute of Knowledge. 
Para realização de uma palestra com teor Motivacional, Despertar Pessoal e Autocuidado que é 
denominada como sendo de Utilidade Pública conforme a Lei n° 1.189 de 24 de setembro de 2018. 

 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
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Esta contratação seguirá os seguintes passos: 
1. Contrata-se o serviço ofertado pela empresa RAPPORT COMUNICAÇÃO E COACHING EIRELLI, para 
uma palestra de suma importância sendo ela com a abordagem dos temas Motivacionais, Despertar 
Pessoal e Autocuidado com elaboração de vídeos para sensibilizar e engajar os Participantes a se 
conectar com sua melhor versão, interação com a plateia, compartilha teorias e vivencias para 
impactar a nossa consciência de que tudo que a gente vibra pra vida, a vida vibra pra gente. Sobre o 
conteúdo da Palestra: 
  
Existe, em cada um de nós, uma força capaz de desbravar o mundo, derrubar barreiras e realizar 
sonhos só que não fomos ensinados sobre isso e acabamos vivendo a chamada “pobreza pessoal”, 
onde não nos valorizamos, nos condenamos demais e acabamos vítimas do “mundo lá fora”.   
Mas tenha certeza: nascemos para protagonizar, basta sabermos como acessar esse poder! E esse é o 
propósito do nosso encontro: compartilhar sobre os vários caminhos, e ferramentas, para despertar a 
sua melhor versão. Venha conosco e encontre o incrível onde ele sempre morou: em você! 
 
Alguns tópicos da conversa: 
 
a - Nossas “travas”: por que a gente se trata tão mal, se julga tanto, joga contra si o tempo inteiro? 
Por que nossa auto imagem é tão nebulosa? Nossa comunicação deixa tanto a desejar? Entenda a raiz 
disso tudo e aprenda a ser o comandante da sua vida - e deixe de ser vítima dela! 
 
b- Empoeire-se compreendendo como funciona seu cérebro, sua mente e o quanto sua vida depende 
de como você nutre essa “central de comando” 
c- Ponto de apoio e alavanca: como treinar seu cérebro para melhorar a performance emocional - as 
novidades da ciência sobre o uso da imaginação e o pensamento na criação da sua realidade.  
 
d- Um jeito diferente de encarar a vida: oportunidades na adversidade aprenda a encontrar o caminho 
mental que, não só nos tira do fracasso ou do sofrimento, mas que ensina a sermos felizes e mais bem 
sucedidos graças a ele. 
 
e- Como a gratidão age no cérebro e como ela transforma sua vida! 
 
f- A felicidade na prática! Como despertar os hormônios da Felicidade no seu cérebro – aprenda a 
injetar positividade no seu ambiente, na sua vida, mudando seu comportamento  
 
g- A felicidade pede: movimente-se! Como usar a atividade física para: 
- Melhorar o humor 
- Aprimorar a inteligência 
- Ter mais satisfação  
- Ter mais foco 

- Estratégias para iniciar o exercício, combater dores físicas e sentir realizado com isso❤️ 
 
2. Os serviços serão prestados no dia 18 de Outubro de 2022, com cerca de 2h de duração. 
 
3. O valor para esta contratação é de R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais) 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@pmspa.sc.gov.br
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4. Para atendimento ao preceito do art. 24 da Lei n.º 8.666/1993, expõe-se o que segue: 

a) cédula de identidade; 
b) Cartão CNPJ aquisição; 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; 
d) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal (CND); 
e) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual (CND); 
f) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal (CND); 
g) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CND); 
h) “Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” 
i) modelo de declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII da CRFB/1988; 
j) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal; 
k) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
l) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

 
5. O recurso para pagamento da Palestra vem por meio da dotação n° 
RECURSO 100% FMS 

DESP. 28 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01 

PROJETO\ATIVIDADE: 2.045 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00.00.00.00.00.02.0066 

 

VALOR PREVISTO: R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais) 

 
Por fim, a presente contratação, na modalidade Inexigibilidade de Licitação, obedece a todos os 
termos da Lei n.º 8.666/1993, sujeitando-se a ela, na sua totalidade. 

 

 

São Pedro de Alcântara, 03 de Outubro de 2022. 

 

 

 

 

JOSELAINE CRISTINA STEIN  

SECRETÁRIA DA SAÚDE 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@pmspa.sc.gov.br

