AGENDA DE LICITAÇÕES JUNHO/ 2021
DATA

HORA

MODALIDADE

NÚMERO

SECRETARIA

01/06/2021
SUSPENSO

09:30

Pregão
Eletrônico

009/2021

SAÚDE

02/06/2021

09:30

Pregão
Eletrônico

005/2021

ACESF

07/06/2021

09:00

Tomada de
Preço

018/2021

PMU

07/06/2021

09:30

Pregão
Eletrônico

053/2021

PMU

08/06/2021

09:30

Pregão
Eletrônico

054/2021

PMU

09/06/2021

09:30

Pregão
Eletrônico

010/2021

SAÚDE

10/06/2021

09:00

Tomada de
Preço

019/2021

PMU

10/06/2021

09:30

Pregão
Eletrônico

055/2021

PMU

11/06/2021

09:30

Pregão
Eletrônico

025/2021

PMU

14/06/2021

09:30

Pregão
Eletrônico

056/2021

PMU

OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de materiais hospitalares permanentes, em
atendimento às necessidades das Unidades de Saúde, Pronto Atendimento 24 horas, Ambulatório
de Síndromes gripais e demais unidades de atendimento da Secretaria de Saúde de Umuarama.
Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 2.091,96 m² de calçadas tipo paver,
com limpeza e terraplanagem dos terrenos, para calçamento de corredores no interior do
Cemitério de Umuarama, conforme descrição da planilha orçamentária.
Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos e serviços de engenharia e
arquitetura, para atender as necessidades do Município de Umuarama, com base no termo de
referência e nos valores da tabela de custo unitário em anexo.
Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios (café, chá, açúcar e outros)
para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Umuarama, Fundo Municipal de Saúde e
Fundação Cultural, deste Município.
Contratação de empresa, para o fornecimento parcelado de peças/acessórios, novos e genuínos
e/ou novos originais e/ou novos e paralelos de 1ª linha para caminhões, ônibus, furgões,
caminhonetas da linha diesel, que já fazem parte oficial ou que venham a ser incorporados à frota
da Prefeitura Municipal de Umuarama, Secretaria Municipal de Educação e Fundo Municipal de
Saúde, deste Município. Será utilizado como critério de valoração para atribuição do desconto, o
sistema AUDATEX, ou sistema de qualidade similar ou superior, e, na ausência desses, poderá
ser consultado o preço na tabela de preço nas revendedoras autorizadas, conforme Tabelas de
Preços a Varejo das peças e acessórios, obtidas nas concessionárias (revendas) ou aos
fabricantes dos veículos, vigentes na execução do contrato, para geração de pedido e
identificação imediata da peça a ser fornecida, mediante a verificação do preço sugerido pela
montadora.
Contratação de empresa de empresa para prestação de serviços reprográficos (xerox,
encadernações, plastificações, impressões a laser, plotagens, adesivos, vinil jateado, impressão
digital, placa de identificação e painel de estrutura metálica), para atender as necessidades da
Secretária de Saúde, deste Município.
Contratação de empresa de engenharia elétrica, sob regime de empreitada global, para
deslocamento de rede elétrica na Av. Olinda, extensões de rede elétrica nas ruas Humaitá e Dr.
Luis Teixeira Mendes, conforme indicações dos croquis básicos em anexo e também a
substituição de um total de 477 (quatrocentos e setenta e sete) luminárias públicas existentes por
luminárias públicas LED em diversas vias, indicadas no projeto, todas no município de Umuarama
– PR., conforme projetos, planilha orçamentária e especificações técnicas em anexo ao processo,
de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.
A proponente vencedora deverá basear nos croquis básicos, para elaboração dos projetos
executivos de extensões de redes elétricas, bem como submetê-los para as devidas aprovações
junto ao setor de análises de projetos da COPEL.
Contratação de empresa, para prestação de serviços de impressão de apostilas com atividades
para os alunos da Rede Municipal e materiais para as aulas de arte.
Contratação de empresa para o fornecimento de 01(um) rolo compactador vibro-auto propelido,
para uso da Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários e demais secretarias, deste Município.
DATA REDESIGNADA
Contratação de empresa, para o fornecimento e instalação de 01(uma) passarela metálica para a
Associação Assistencial Casa da Paz, deste Município, conforme Resolução nº 04 de 15 de
fevereiro de 2021 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.
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Contratação de empresa, para fornecimento de peças e mão de obra especializada, para
manutenção das roçadeiras e sopradores da marca STIHL, aquisição de equipamentos
15/06/2021
09:30
057/2021
PMU
(roçadeiras e sopradores) e materiais diversos que serão utilizados na limpeza pública, deste
Município.
Contratação de empresa para o fornecimento de adubos, fertilizantes, materiais hidráulicos,
Pregão
16/06/2021
09:30
044/2021
PMU
roçadeira e pulverizador, para atender as necessidades da divisão de arborização, paisagismo e
Eletrônico
aterro sanitário do Município de Umuarama. DATA REDESIGNADA
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente, para uso diário das
Pregão
17/06/2021
09:30
058/2021
PMU
diversas secretarias da Prefeitura Municipal, Unidades Educacionais Municipais e Fundo
Eletrônico
Municipal de Saúde de Umuarama.
Pregão
Contratação de empresa especializada em seguro predial, para o prédio da Nova Rodoviária do
21/06/2021
09:30
059/2021
PMU
Eletrônico
Município de Umuarama.
Pregão
Contratação de empresa de empresa, para o fornecimento de 01(uma) encapsuladora, para uso
22/06/2021
09:30
011/2021
SAÚDE
Eletrônico
da Farmácia de Manipulação Municipal.
Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para elaboração de projetos de
engenharia para duplicação da PR 482 (antiga Estrada Bonfim), no trecho compreendido entre a
Tomada de
Rodovia PR-323 e a Av. Portugal, com extensão de 3,5 km, vais marginais ao trecho e obras de
23/06/2021
09:00
020/2021
PMU
Preço
arte, conforme serviços indicados em planilha orçamentária e termo de referência, anexo ao
processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
Pregão
Contratação de empresa, para o fornecimento de mobiliário de aço (roupeiro, armário e estante),
24/06/2021
09:30
060/2021
PMU
Eletrônico
para atender a demanda das Unidades Educacionais Municipais.
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de correias transportadoras e serviço
Pregão
25/06/2021
09:30
061/2021
PMU
de vulcanização, para a Usina de triagem e britagem de resíduos de construção civil, deste
Eletrônico
Município.
Contratação de empresa, para o fornecimento parcelado de toners compatíveis, tintas originais,
Pregão
28/06/2021
09:30
062/2021
PMU
cartuchos HP originais e fotocondutores, para uso das Secretarias e órgãos pertencentes ao
Eletrônico
Município de Umuarama.
Contratação de empresa do ramo de construção civil, para prestação de serviço (mão de obra),
com fornecimento de material para execução e/ou reparos de calçadas, vias e canteiros com
serviços complementares e paisagismo em logradouros, espaços públicos, prédios próprios e de
Pregão
29/06/2021
09:30
063/2021
PMU
permanência temporária do Município de Umuarama, de acordo com a planilha de serviços em
Eletrônico
anexo, COM BASE NOS VALORES DE REFERÊNCIA DA TABELA PARANÁ EDIFICAÇÕES
SERVIÇOS AUXILIARES 2017, TABELA PARANÁ EDIFICAÇÕES 2019, TABELA DER/PR 2021
E TABELA SICRO/DNIT 2020.
Informo que, está agenda pode sofrer alterações, conforme novas licitações forem publicadas.
Pregão
Eletrônico

UMUARAMA, 04 DE JUNHO DE 2021.

CARLOS SIMÕES GARRIDO JÚNIOR
Diretor de Licitações e Contratos
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