AGENDA DE LICITAÇÕES ABRIL e MAIO - 2022
DATA

HORA

MODALIDADE

NÚMERO

SECRETARIA

01/04/2022
(Suspenso)

09:00

Pregão
Eletrônico

021/2022

PMU

01/04/2022

09:00

Tomada de
Preços

003/2022

PMU

04/04/2022

09:00

Pregão
Eletrônico

022/2022

PMU

04/04/2022

14:30

Pregão
Eletrônico

023/2022

PMU

05/04/2022

09:00

Pregão
Eletrônico

024/2022

PMU

06/04/2022

09:00

Pregão
Eletrônico

025/2022

PMU

07/04/2022

09:00

Tomada de
Preços

006/2022

PMU

07/04/2022

09:00

Pregão
Eletrônico

026/2022

PMU

08/04/2022

09:00

Pregão
Eletrônico

027/2022

PMU

11/04/2022

09:00

Pregão
Eletrônico

004/2022

SAÚDE

14/04/2022

09:00

Pregão
Eletrônico

028/2022

PMU

18/04/2022

09:00

Concorrência

006/2022

PMU

OBJETO
Contratação de empresa especializada para perfuração de poço artesiano profundo, incluindo
mão de obra, materiais e regularização ambiental (outorga) para atender a necessidade da
Secretaria Municipal de Meio, deste Município.
Abertura da proposta de preço - reforma e ampliação da Escola Municipal Manuel Bandeira,
com área de 1.050,05m2
Contratação de empresa para locação de micro-ônibus, van e ônibus, por quilometro rodado,
para o transporte de atletas do Município, em competições oficiais, através da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer.
Contratação de empresa para renovação de licença de Software Bitdefender Gravityzone, para
1.300 (Hum mil e trezentos) dispositivos, mais suporte.
Contratação de empresa especializada, para o serviço de horas máquina de escavadeira
hidráulica e diárias de caminhão basculante, para atender as necessidades da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente, deste Município.
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (perecíveis e
não perecíveis), que serão servidos durante o Coffee Break, realizados em formações, reuniões,
capacitações, entre outros eventos, promovidos pela Secretaria de Educação, deste Município.
Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de sistema de
drenagem de águas pluviais através de abertura de valetas com escavação mecanizada e
plantio de grama em placas na estrada vicinal Canelinha, com recursos do contrato de repasse
nº 903826/2020/MAPA/CAIXA, conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de acordo
com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Contratação de empresa, com qualificação comprovada, para o fornecimento de placas de
sinalização de trânsito de regulamentação, advertência e indicação, postes cilíndricos de aço
galvanizado com aletas antigiro e acessórios de fixação, para atender as necessidades da
UMUTRANS – Diretoria de Transito, órgão responsável pelo trânsito do Município de
Umuarama.
Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços (Mão de Obra), para execução de
serviços diversos de construção civil, nos imóveis pertencentes ao município (próprios) ou de
uso temporário (locados), de acordo com planilha de serviços anexo, baseada nos valores de
referencia da Tabela da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL) e Paraná
Edificações (PRED), referencia Maio 2021 e Serviços Auxiliares Fevereiro 2017.
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos, para atender as
necessidades da Central Farmacêutica, Pronto Atendimento, Unidades Básicas de Saúde,
Pronto Atendimento 24 h, Ambulatório de Síndromes Gripais e Ações Judiciais do Município de
Umuarama.
Contratação de empresa especializada para provimento de professores formadores, para atuar
em formações e assessorias voltadas à equipe pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação (SME), gestores e professores das unidades educacionais do Município.
Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de obras de
pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ, com extensão de
6,00km, na Estrada Canelinha, Município de Umuarama – PR., conforme projetos e planilhas
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em anexo ao processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel (serviço
móvel pessoal – SMP), comunicação de dados móvel (internet) e serviço de comunicação de
dados M2M (Machine-to – Machine), para atendimento das necessidades das Secretarias e
Unidades da Administração Direta e Indireta do Município de Umuarama. RELANÇAMENTO
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de materiais esportivos e recreativos,
que serão utilizados em campeonatos e competições realizados pela Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer - SMEL, deste Município.

18/04/2022

09:00

Pregão
Eletrônico

19/04/2022

09:00

Pregão
Eletrônico

029/2022

PMU

19/04/2022

14:30

Pregão
Eletrônico

021/2022

PMU

Contratação de empresa especializada para perfuração de poço artesiano profundo, incluindo
mão de obra, materiais e regularização ambiental (outorga) para atender a necessidade da
Secretaria Municipal de Meio, deste Município. RELANÇAMENTO

013/2022
RELANÇAMENTO

RELANÇAMENTO

PMU

20/04/2022

09:00

Pregão
Eletrônico

030/2022

PMU

Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e
não perecíveis (lanches) para serem ofertados a alunos/atletas das Escolinhas Municipais de
Treinamento Esportivo e do Projeto Bora Jogar, em atendimento as necessidades da Secretaria
de Esporte e Lazer, deste Município.

20/04/2022

14:30

Pregão
Eletrônico

033/2022

PMU

Contratação de empresa para o fornecimento de uniformes para os agentes de trânsito,
conforme necessidade da Secretaria de Defesa Social – Diretoria de Trânsito, deste município.

PMU

A presente licitação tem por objeto a concessão de direito real de uso de bem imóvel, a título
gratuito, com doação futura, mediante o cumprimento de encargos e possibilidade de reversão
do bem ao Município. Lote Urbano: Lote A/B/C/D/E/F/G-2A, localizada na Gleba 12 Jaborandy,
do Núcleo Cruzeiro nesta cidade de Umuarama/PR., com área de 3.500.1442m2, devidamente
matriculado sob o n° 66.221, no Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício de Umuarama/PR.
- PRODEU

PMU

Contratação de empresa para o fornecimento de equipamento para pintura de sinalização viária
horizontal (vagas de estacionamento, demarcações de faixas de pedestres, setas e legendas),
inclusos acessórios para pintura como pistola mecânica e manual, para atendimento das
necessidades da UMUTRANS – Diretoria de Trânsito do Município de Umuarama.
A presente licitação tem por objeto a concessão de direito real de uso de bem imóvel, a título
gratuito, com doação futura, mediante o cumprimento de encargos e possibilidade de reversão
do bem ao Município. Lote Urbano: Lote A/B/C/D/E/F/G-2B, localizada na Gleba 12 Jaborandy,
do Núcleo Cruzeiro nesta cidade de Umuarama/PR., com área de 3.574.4958m2, devidamente
matriculado sob o n° 66.222, no Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício de Umuarama/PR.
- PRODEU

25/04/2022

25/04/2022

09:00

Concorrência

09:00

Pregão
Eletrônico

004/2022

031/2022

26/04/2022

09:00

Concorrência

005/2022

PMU

26/04/2022

09:00

Pregão
Eletrônico

005/2022

SAÚDE

27/04/2022

09:00

Concorrência

002/2022

PMU

RELANÇAMENTO

Contratação de empresa prestadora de serviços na Manutenção Preventiva e Corretiva das
Câmaras de Vacina da Secretaria Municipal de Saúde.
Concessão de direito real de uso, de 01 (um) espaço, denominado sala, com área de 268,66m2,
nas condições em que se encontra, do CID - Centro Industrial Diversificado, existentes no
barracão do extinto IBC – Instituto Brasileiro do Café, localizado na Av. José Germano Neto
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Júnior, nº 3052, neste município, para implantação de empresas industriais que ali pretenderem
explorar a atividade compatível com o local e tamanho da área, compreendendo empresas de
produção industrial com produtos ou processos com aplicações de tecnológicas, tais como:
- Confecções (todos os tipos);
- Produtos decorativos;
- Brindes e impressões digitais;
- Sistemas de software ou equipamentos de tecnologia digital ou de comunicação
(hardware ou software);
- Produtos farmacêuticos, medicamentos, insumos de consumo hospitalar;
- Máquinas e equipamentos de tecnologia voltados a indústria 4.0, a consultórios
médicos, dentários ou outros;
- Produtoras e ou desenvolvedoras de software ou hardware. RELANÇAMENTO
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de matéria-prima, para a confecção de
fraldas geriátricas, que serão fornecidas aos pacientes cadastrados no Programa Municipal de
Fraldas Geriátricas de Umuarama.
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, copa e cozinha, para
atender as demandas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal, bem como das Unidades
Educacionais e Unidades de Saúde de Umuarama.

27/04/2022

09:00

Pregão
Eletrônico

006/2022

SAÚDE

28/04/2022

09:00

Pregão
Eletrônico

032/2022

PMU

02/05/2022

09:00

Pregão
Eletrônico

034/2022

PMU

Contratação de empresa para o fornecimento de materiais escolares, os quais farão parte do kit
escolar, elaborado para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

03/05/2022

09:00

Pregão
Eletrônico

035/2022

PMU

Contratação de empresa, para prestação de serviços de impressão de apostilas com atividades,
para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Contratação de empresa para o fornecimento de Emulsão Asfáltica RR2-C, que serão utilizados
na recuperação da malha viária, em serviços de tapa buracos, pavimentação de ruas, avenidas
04/05/2022
09:00
036/2022
PMU
e estradas do Município de Umuarama, com base na planilha de referencia do DER/PR (01/21)
e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) (12/21).
Contratação de empresa para o fornecimento de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente) – Faixas C e F, que serão utilizados na recuperação da malha viária, em serviços de
Pregão
05/05/2022
09:00
037/2022
PMU
tapa buracos, pavimentação e conservação de ruas, avenidas e estradas do Município de
Eletrônico
Umuarama, com base na planilha de referência do DER/PR (01/21) e Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 12/21.
Concessão de direito real de uso de bem imóvel, a título gratuito, com doação futura, mediante
o cumprimento de encargos e possibilidade de reversão do bem ao Município. Lote Urbano:
Lote 3-A-1, da subdivisão do lote 3-A, do loteamento denominado Parque Industrial 3-A, nesta
18/05/2022
09:00
Concorrência
007/2022
PMU
cidade de Umuarama/PR., com área de 819,00m2, devidamente matriculado sob o n° 53.770,
no Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício de Umuarama/PR.
Concessão de direito real de uso de bem imóvel, a título gratuito, com doação futura, mediante
o cumprimento de encargos e possibilidade de reversão do bem ao Município. Lote Urbano:
Lote 3-A-2, da subdivisão do lote 3-A, do loteamento denominado Parque Industrial 3-A, nesta
19/05/2022
09:00
Concorrência
008/2022
PMU
cidade de Umuarama/PR., com área de 1.644,23m2, devidamente matriculado sob o n° 53.771,
no Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício de Umuarama/PR.
Informo que, esta agenda pode sofrer alterações, conforme novas licitações forem publicadas.
CARLOS SIMÕES GARRIDO JÚNIOR
UMUARAMA, 04 DE ABRIL DE 2022
Diretor de Licitações e Contratos
Pregão
Eletrônico
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