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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Pregão ELETRÔNICO Nº 107/2021

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, 
atendendo ao dispositivo da legislação vigente, em especial a Lei Federal 
10.520/2002 e 8.666/1993 e suas modificações, adjudica e homologa os 
preços registrados na licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 107/2021, 
declarando oficialmente vencedoras as empresas abaixo:

 FORNECEDOR: EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 
- CNPJ: 05.462.543/0001-44

 Valor Total do Fornecedor: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

 FORNECEDOR: VMLX ELETRONICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 
03.800.477/0001-40

 Valor Total do Fornecedor: R$ 29.011,20 (vinte e nove mil e onze 
reais e vinte centavos).

Procon notifica empresas sobre 
cancelamento de passagens aéreas 
e esclarece dúvidas
 O Procon-PR, vin-
culado à Secretaria de 
Justiça, Família e Traba-
lho, notificou nesta quarta-
-feira (12) as companhias 
aéreas Latam, Gol e Azul 
pelo cancelamento de pas-
sagens. O órgão de defesa 
do consumidor cobrou 
uma resposta das empre-
sas sobre quais medidas 
estão tomando para ate-
nuar o transtorno para os 
passageiros.
 Entre a ú l t ima 
quinta-feira (6) e essa se-
mana quase mil voos fo-
ram cancelados por conta 
da pandemia de Covid-19 
em todo o território nacio-
nal. As operações estão 
sendo afetadas pelo índice 
de contaminação dos fun-
cionários.
 Com a perda de 
validade das normas que 
flexibilizaram as regras 
de remarcação de pas-
sagens aéreas em 31 de 
dezembro, as companhias 
têm, agora, sete dias para 
reembolsar o consumidor 
em caso de cancelamen-
to, segundo a Resolução 
400/2016 da Agência Na-
cional de Aviação Civil 
(Anac). Desde março de 
2020, em razão da pan-
demia, a remarcação de 
passagens estava isenta 
de cobrança.
 Para esclarecer 
dúvidas dos consumido-
res, a Agência Estadual de 
Notícias convidou a chefe 
do Procon-PR, Claudia 
Silvano, para esclarecer 
algumas dúvidas dos con-
sumidores.

 O Procon-PR vai 
notificar as companhias 
aéreas devido aos can-
celamentos dos últimos 
dias?
 O Procon-PR vai 
notificar as empresas aé-
reas que anunciaram o 
cancelamento de voos em 

razão de contaminação da 
tripulação. As empresas 
que serão notificadas são 
Latam, Azul e Gol. Elas de-
verão explicar o que estão 
fazendo para atender os 
usuários.

Como o passageiro pode 
proceder diante do can-
celamento da passa-
gem? Nesse primeiro 
momento, é preciso re-
correr a um advogado?
 Não é preciso re-
correr a um advogado. O 
consumidor deve entrar 
em contato com a empresa 
e, caso não tenha seu inte-
resse atendido, pode fazer 
o registro de reclamação 
através da plataforma con-
sumidor.gov.br.

Quais são os direitos ga-
rantidos ao consumidor 
no caso de passagens 
aéreas promocionais 
canceladas pelas com-
panhias?
 O  consumidor 
tem o direito à devolução 
integral do valor. A rea-

locação em outro voo só 
pode acontecer se for do 
interesse dele.

 Quais são os pra-
zos para que as empre-
sas aéreas remarquem 
as passagens ou reem-
bolsem os passageiros 
que tiveram seus voos 
cancelados?
 Se houver o can-
celamento o reembolso 
deve acontecer em até 
sete dias. Quem pagou 
com cartão de crédito deve 
ter estorno será na fatura. 
O reembolso não será 
mais feito com base na 
correção monetária pelo 
INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor), 
como vigorou até 31 de 
dezembro de 2021.

Caso o passageiro es-
teja positivado para Co-
vid-19 ou com gripe, ele 
pode alterar o voo sem 
custo adicional? Quais 
são os direitos garanti-
dos por lei?
 Se o cancelamen-

to partir do usuário, ele terá 
que se sujeitar às regras 
acordadas no momento da 
compra e multas contratu-
ais.

 Para a pessoa 
que está voltando para 
casa e descobre que o 
voo foi cancelado pela 
companhia no aeropor-
to. Quem irá arcar com 
as despesas de hotel, ali-
mentação e etc? Como 
essa pessoa pode pro-
ceder nessa situação?
 A empresa aérea 
deverá providenciar ao 
consumidor alimentação, 
realocação em outro voo 
e hotel caso a companhia 
faça o cancelamento do 
voo do passageiro que 
está em trânsito.

 Outras dúvidas 
podem ser consultadas 
diretamente com o Procon 
no site do órgão.

Fonte: Agência Estadual 
de Notícias.

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Governo do Estado 
lança Ame-se, 

portal voltado às 
mulheres 

paranaenses
 O Governo do Paraná lançou nesta quarta-feira 
(12) o projeto Ame-se, criado para ser um suporte de 
informações que possam orientar o público feminino de 
forma mais simples e descomplicada. O lançamento foi 
promovido com o depoimento da primeira-dama e presi-
dente do Conselho de Ação Solidária do Paraná, Luciana 
Saito Massa, divulgado nas redes sociais do projeto.
 Todas as informações estão reunidas no Portal 
Ame-se, o Portal da Mulher Paranaense. A iniciativa está 
alinhada com a Agenda 2030 da ONU e seus Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável.
 “Tenho um carinho especial pelas causas femi-
ninas, pelas ações que podem melhorar a realidade de 
pessoas, e, principalmente, das mulheres, que tantas ve-
zes são chefes de família, mães e pais, empreendedoras 
e trabalhadoras. Por isso o Ame-se é tão importante. É 
um portal que envolve várias iniciativas, para fortalecer e 
ampliar os resultados de políticas de apoio às paranaen-
ses. O Ame-se nasceu para informar, capacitar, motivar e 
principalmente empoderar as mulheres do Paraná”, disse 
Luciana.
 O novo portal é uma ação da Secretaria da Jus-
tiça, Trabalho e Família, por meio do Departamento de 
Garantias do Direito da Mulher (DGDM). O conteúdo e 
gerenciamento são da E-Paraná Comunicação. 
 “A plataforma é uma das ferramentas de apoio 
do amplo programa Ame-se e objetiva ajudar as mulheres 
e meninas a conquistarem a realização pessoal e profis-
sional, promovendo a inserção no mercado de trabalho e 
de colocá-las no centro das prioridades políticas”, afirma 
Mara Sperandio, chefe do DGDM. “Venha somar conos-
co, contamos com o apoio e parceria de todas para que 
possamos realizar um lindo trabalho por meio da União 
e força feminina alinhada ao Governo do Paraná, que é 
comprometido com as políticas voltadas para as mulhe-
res”.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.

Governo lança Portal voltado a mulheres paranaen-
ses. Foto: Geraldo Bubniak./AEN

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA

 BR-TIBAGI LOTEADORA E INCOR-
PORADORA LTDA  CNPJ 19.271.008/0001-
10, torna público que irá requerer ao IAT, a 
Licença Prévia para o loteamento Residen-
cial  Beira Rio IV, com área total de 30.250 
M2 e 51 lotes, matrícula nº 6.150, a ser 
implantada no município e comarca de 
Primeiro de Maio, Estado do Paraná.

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 29.261,20 
(vinte e nove mil, duzentos e sessenta e um e vinte)

 Primeiro de Maio, 13 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Estado reforça 
conscientização 
sobre saúde 
mental durante o 
Janeiro Branco
 Janeiro é o mês da conscientização da saúde 
mental e a Secretaria da Segurança Pública está refor-
çando a prevenção por meio do Programa de Atenção 
Psicossocial - Prumos, dedicado para atendimento aos 
integrantes das instituições vinculadas à Sesp e seus 
dependentes.
 O objetivo é intensificar a divulgação dos 
serviços aos profissionais. Para isso, uma equipe es-
tadual está promovendo visitas nas seções e centros 
de atendimento.
 “A intenção do Janeiro Branco é fazer com 
que as pessoas direcionem sua atenção ao cuidado 
da saúde mental. Ter um mês alusivo a esse assunto é 
importante porque, às vezes, ele passa despercebido 
no decorrer dos outros meses, e para que a gente pare 
pelo menos um momento e tenha essa reflexão de 
cuidar de si mesmo e ajudar quem precisa”, disse a co-
ordenadora estadual do Prumos e chefe da Assessoria 
de Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos da 
Sesp, Patrícia Manica.
 O Prumos conta com quatro Centros de Aten-
dimento Psicossocial (CAPs), localizados em Curitiba, 
Cascavel, Maringá e Londrina, além de 36 seções em 
unidades policiais em outros 26 municípios.
 Os CAPS estão instalados em imóveis fora 
das sedes das polícias para que o profissional se sinta 
acolhido em um local separado e seja atendido com toda 
a descrição que o tema requer, evitando exposição.
 A conscientização sobre a saúde mental ajuda 
no bom desempenho profissional e bom relaciona-
mento social dos policiais. Segundo Patrícia, falar 
sobre saúde mental é tratar sobre qualidade de vida, 
principalmente nessa área, na qual estão expostos à 
violência em prol do bem-estar da população.
 “O Prumos é oferecido de forma personalizada 
para os profissionais da segurança pública e seus fami-
liares, com toda a discrição e responsabilidade que o 
tema envolve. As sessões são reservadas, com a análise 
criteriosa da saúde mental e de assistência social, com 
várias técnicas de conversas e atividades em grupo, 
buscando elevar a qualidade de vida e o convívio social 
do paciente com todos à sua volta”, explica.
 Os profissionais podem procurar o atendimento 
em qualquer seção do Prumos nas unidades policiais, 
mediante agendamento.
 “Pode ser uma consulta presencial ou, caso 
seja em alguma cidade onde não tenhamos sede dis-
ponível, de forma online”, explica Patrícia. “Se observou 
um comportamento diferente de algum colega de traba-
lho ou familiar e gostaria de buscar orientação, procure 
o Prumos, até mesmo para entender como fazer a 
abordagem correta dessa pessoa que eventualmente 
possa precisar de ajuda”.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.

Segurança Pública reforça conscientização sobre 
saúde mental durante o Janeiro Branco - Curitiba, 

13/01/2022. Foto: SESP-PARANÁ


