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AGENDA DE LICITAÇÕES NOVEMBRO e DEZEMBRO/2021  
 

DATA HORA MODALIDADE NÚMERO SECRETARIA OBJETO 

03/11/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
106/2021 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de produtos alimentícios, que serão 
fornecidos para  atendimento da Secretaria de Assistência, em palestras, conferências, 
capacitações Social e dos programas: Centro de Referência em Assistência Social – CRAS 
I, II e III, Centro de Referencia Especializado em Assistência Social – CREAS, Centro de 
Referencia em Atendimento à Mulher – CRAM, Programa Família Acolhedora e Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV para idosos e adolescentes, Centro Pop, 
em reuniões dos Conselhos Municipais vinculados a Secretaria de Assistência Social, em 
ações estratégicas do PETI 

04/11/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
107/2021 PMU 

Contratação de empresa para fornecimento de cortina blackout, para as Unidades 
Educacionais e Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal – NTM. 

04/11/2021 14:00 
Pregão 

Eletrônico 
116/2021 PMU 

Contratação de empresa, para a prestação de serviços gráficos, para impressão à laser do 
IPTU/2022 e ALVARÁ/2022, deste Município. 

05/11/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
018/2021 SAÚDE 

Contratação de empresa para o fornecimento de 03(três) veículos 0(zero) km, tipo passeio, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, adquirido com recursos 
específicos, conforme Resolução SESA nº596/2020 e Resolução SESA nº870/2020 e 
recursos próprios. 

08/11/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
119/2021 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de produtos, para o tratamento da 
água usada no lavador automotivo do Pátio Municipal de Umuarama 

09/11/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
108/2021 PMU 

Contratação de empresa, para fornecimento de equipamentos de informática (monitores, 
gabinetes e nobreak 800VA), para atender as necessidades da Diretoria de Planejamento 
Urbano, deste Município. 

10/11/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
109/2021 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de tintas e acessórios, que serão utilizados em 
serviços de pintura para os prédios próprios do Município de Umuarama-PR. 

11/11/2021 
SUSPENSO 

09:00 
Pregão 

Eletrônico 
110/2021 PMU 

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (óleo diesel S500,  
óleo  diesel S10, Gasolina comum e Etanol), para abastecimento dos veículos da Frota 
Municipal, Secretaria de Educação e Fundo Municipal de Saúde e ACESF – Administração 
de Cemitérios e Serviços Funerários, deste Município. 

11/11/2021 14:00 
Pregão 

Eletrônico 
123/2021 PMU 

Contratação de empresa para fornecimento de 04(quatro) veículos, 0(zero) km, para o 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, CREAS/CRAM e para 
o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS , deste Município, sendo 03 (três) 
veículos adquiridos com recursos da Emenda Parlamentar nº 201836500002. 

12/11/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
111/2021 PMU 

Contratação de empresa, para o fornecimento de equipamentos de informática (chromebook,  
tablet e estação de recarga móvel), conforme previstos no Plano de Inovação Local - PLI, 
para atendimento a Secretaria de Educação, deste Município. 

16/11/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
112/2021 PMU 

Contratação de empresa para fornecimento de materiais hidráulicos, que serão utilizados 
nos serviços de manutenção e reparos dos prédios próprios do Município de Umuarama-PR. 

16/11/2021 09:00 CONCORRENCIA 001/2021 PMU 
Recape Asfáltico em CBUQ Lote 1 (16.734,62 m2) e Lote 2 (33.489,87m2) – 
PARANACIDADE – SAM 86 

17/11/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
113/2021 PMU 

Contratação de empresa, para fornecimento (com instalações) de relógios de ponto 
biométrico eletrônico, para atender as necessidades deste Município. 

17/11/2021 14:00 
Pregão 

Eletrônico 
125/2021 PMU 

Contratação de empresa para fornecimento de materiais e prestação de serviços de 
instalação e retirada da iluminação natalina (conjunto decorativo natalino com mangueiras 
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luminosas) na Praça Santos Dumont, Praça Hênio Romagnolli, Praça Miguel Rossafa, e 
Praça Arthur Thomas, Avenida Rio Branco (entre a Praça Santos Dumont e Praça Hênio 
Romagnolli), Avenida Paraná (trecho entre o Camelódromo e Praças Miguel Rossafa); 
Avenida Maringá (Trecho Avenida Londrina até Avenida Flórida); Avenida Brasil (trecho 
entre a Praça Santos Dumont e a Rua Governador Ney Braga); Avenida Flórida (Trecho 
entre a Avenida Maringá e Avenida Paraná); Avenida Rolândia (trecho Avenida Maringá até 
Avenida Paraná); Rua Governador Ney Braga (trecho entre a Avenida Paraná e a Rua Rui 
Ferraz de Carvalho) e Lago Aratimbó, deste Município. 

18/11/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
115/2021 PMU 

Contratação de empresa, para o fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado 
e cortinas de ar, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura Municipal 
de Umuarama. 

19/11/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
117/2021 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de utensílios de cozinha, para equipar o 
Restaurante Popular do Município, conforme termo de Convênio  nº 273/2018 que celebram 
o Estado do Paraná, Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) e o 
Município de Umuarama. 

22/11/2021 09:00 
Tomada de 

Preços 
037/2021 PMU 

Contratação de empresa de engenharia elétrica e ou arquitetura, sob regime de empreitada 
global, para execução de substituição de um total de 32 (trinta e duas) luminárias existentes 
por luminárias LED em altura de aproximadamente 10,50 metros no Ginásio de Esportes 
Alphaville, localizado na Rua Benevenuto Gazzi, substituição de 32 (trinta e duas) luminárias 
existentes por luminárias de LED em altura de 7,00 metros no Ginásio do Parque 
Jaboticabeiras, localizado na Rua Onze Horas e instalação de 08 (oito) luminárias LED no 
campo de grama sintética ao lado do Ginásio de Esportes Mário Oncken, localizado na Av. 
Parigot de Souza, 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.  

22/11/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
093/2021 PMU 

Contratação de empresa, para o fornecimento de mesinha digital educacional, para as salas 
de recursos multifuncionais, desta Municipalidade.    RELANÇAMENTO 

23/11/2021 09:00 
Tomada de 

Preços 
036/2021 PMU 

Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos e serviços de 
engenharia e arquitetura, para atender as necessidades do Município de Umuarama-Pr, com 
base no termo de referência e nos valores da Tabela de Custo Unitário anexo ao processo. 

24/11/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
118/2021 PMU 

Contratação de empresa especializada em transporte e destinação de resíduos sólidos 
classe II, para o aluguel de caçambas de resíduos volumosos (roll on/off) e destinação final 
dos resíduos  classe II, para local devidamente licenciado, em atendimento as necessidades 
do aterro sanitário do  Município de Umuarama. 

25/11/2021 09:00 
Tomada de 

Preços 
002/2021 ACESF 

Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de obra de 
construção de Abrigos de Resíduos no Cemitério Municipal, localizado na Av. Parigot de 
Souza, conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas, 
condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos 

25/11/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
110/2021 

RELANÇAMENTO 
PMU 

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (óleo diesel S500,  
óleo  diesel S10, Gasolina comum e Etanol), para abastecimento dos veículos da Frota 
Municipal, Secretaria de Educação e Fundo Municipal de Saúde e ACESF – Administração 
de Cemitérios e Serviços Funerários, deste Município.  RELANÇAMENTO 

26/11/2021 09:00 
Tomada de 

Preços 
038/2021 PMU 

Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de obra de 
revitalização da Praça Tamoio, com área de 4.066,44m2, localizada na Av. Rio Grande do 
Norte, município de Umuarama – PR., conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, 
de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus 
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anexos. 

29/11/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
121/2021 PMU 

Contratação de empresa, para fornecimento de equipamentos de informática (monitor, 
impressora,  nobreak 800VA e gabinete completo), para atender as necessidades da Divisão 
de Segurança Alimentar e Nutricional – Banco de Alimentos, deste Município. 

30/11/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
019/2021 SAÚDE 

Contratação de empresa para fornecimento de toners e peças compatíveis e tintas originais 
para as impressoras dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde. 

01/12/2021 09:00 
Tomada de 

Preços 
039/2021 PMU 

Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos e serviços de 
engenharia e arquitetura, para reforma e ampliação do CMEI Rachel de Queiroz, blocos I e 
II, Parque Dom Pedro I, com base no termo de referência e estudos preliminares em anexo 
ao processo. 

02/12/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
122/2021 PMU 

Contratação de empresa, para fornecimento de peças e mão de obra especializada, para 
manutenção e conserto das motosserras e motopodas da marca Stihl e aquisição de 
equipamentos e acessórios, que serão utilizados pela divisão de arborização urbana, aterro 
sanitário e agricultura, deste Município. 

03/12/2021 09:00 
Tomada de 

Preços 
040/2021 PMU 

Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de obra de 
revitalização da Praça Sete de Setembro, com área de 3.627,40m², localizada na Av. Rio 
Grande do Norte, município de Umuarama – PR., conforme projetos e planilhas em anexo ao 
processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. 

06/12/2021 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
124/2021 PMU 

Contratação de pessoa jurídica, para prestar serviços de arbitragem em campeonatos e 
competições 2021/2022, em atendimento a Secretaria de Esporte e Lazer do Município de 
Umuarama. 

07/12/2021 09:00 
Tomada de 

Preços 
041/2021 PMU 

Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de obra de 
revitalização da Praça Anchieta, com área de 3.821,28m², localizada na Av. Rio Grande do 
Norte, município de Umuarama – PR., conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, 
de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 

08/12/2021 09:00 
Tomada de 

Preços 
042/2021 PMU 

Contratação de empresa de engenharia elétrica para execução de extensões de rede 
elétrica na Rua Guaporé, Rua Genivaldo José dos Santos, Rua Cezare Pozzobom e Rua 
Lázaro Bom, no Município de Umuarama-PR, conforme indicações dos croquis básicos em 
anexo, também a substituição de um total de 575 Luminárias Públicas Existentes por 
Luminárias Públicas LED em diversas vias, indicadas em 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. 

Informo que, esta agenda pode sofrer alterações, conforme novas licitações forem publicadas.                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                     UMUARAMA, 04 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

CARLOS SIMÕES GARRIDO JÚNIOR 
Diretor de Licitações e Contratos 


