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AGENDA  DE  LICITAÇÕES AGOSTO E SETEMBRO -  2022       

DATA HORA MODALIDADE NÚMERO SECRETARIA OBJETO 

01/08/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
017/2022 PMU 

Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de obras de 
Infraestrutura Elétrica para instalação de Ares-Condicionados na Escola Evangélica, localizada 
na Rua dos Pedreiros s/nº - Parque 1º de Maio, com área de 2.866,23m2, conforme projetos e 
planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas, condições e especificações 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

02/08/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
072/2022 PMU 

Contratação de empresa, para o fornecimento de mobiliário de aço (roupeiro, armário e 
estante), para atender a demanda das Unidades Educacionais Municipais 

03/08/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
073/2022 PMU 

Contratação de empresa para fornecimento e instalações  de 10(dez) containers módulo guarita, 
com banheiro, para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município. 

03/08/2022 15:00 
Tomada de 

Preços 

016/2022 
ABERTURA  

DA PROPOSTA 

PMU 

Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para conclusão da construção da 4º 
etapa do Centro de Eventos de Umuarama – PR., com área de 7.032,79m2, localizado na Rua 
Jamil Helu X Rua França, s/nº, Município de Umuarama - PR., com recursos oriundos do 
Contrato de Repasse nº 841451/2016/MTUR/CAIXA, conforme projetos e planilhas em anexo 
ao processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. ABERTURA DA PROPOSTA 

04/08/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
015/2022 SAÚDE 

Contratação de empresa para o fornecimento de 124 (cento e vinte e quatro) tablets, para uso 
das atividades dos agentes comunitários de saúde, deste Município,  conforme recursos 
recebidos através da Resolução SESA nº 1.071/2021 e recursos próprios. 

05/08/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
074/2022 PMU 

Contratação de empresa, para o fornecimento parcelado  de caixas de papel sulfite A4 75g 
(contendo 10 resmas cada caixa), para atender as demandas de expediente das diversas 
secretaria da Prefeitura Municipal de Umuarama, incluindo todas as Unidades Educacionais 
Municipais e Fundo Municipal de Saúde.     

08/08/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
016/2022 SAÚDE 

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais odontológicos, para atender 
os  procedimentos odontológicos da Atenção Primária e  CEO (Centro de especialidades 
odontológicas), deste Município. 

10/08/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
018/2022 PMU 

Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos e serviços de engenharia e 
arquitetura, para reforma e ampliação da Escola Municipal Ângelo Moreira da Fonseca – Parque 
Dom Pedro I e reforma e ampliação da Escola Municipal Analides de Oliveira Caruso – Parque 
Industrial, com base no termo de referência e estudos preliminares em anexo. 

11/08/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
075/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento parcelado  de margarina vegetal e pão francês, 
que serão servidos pela manhã aos servidos que trabalham no Pátio Municipal e ao TG 05-012, 
deste Município 

11/08/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
014/2022 

RELANÇAMENTO 
PMU 

Contratação de empresa de engenharia elétrica para execução de extensões de rede elétrica 
nas Ruas Anhumai, Patriarca José, Patriarca Jacó e Sua Santa Cruz, Município de Umuarama – 
PR, conforme indicações dos croquis básicos em anexo,  bem como a substituição de um total 
de 564 Luminárias Públicas Existentes por Luminárias Públicas LED em diversas vias dos 
bairros Parque Dom Pedro I, Dom Pedro II, Conjunto Residencial 26 de outubro, Conjunto 
Residencial Independência, Jardim Sam Martim II e Jardim San Lourenço, 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. A proponente vencedora deverá 
basear nos croquis básicos, para elaboração dos projetos executivos de extensões de redes 
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elétricas, bem como submetê-los para as devidas aprovações junto ao setor de análises de 
projetos da COPEL. RELANÇAMENTO 

12/08/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
076/2022 PMU 

Contratação de empresa, para a prestação de serviços de recapagem e vulcanização de pneus, 
para manutenção dos veículos da Frota Municipal de Umuarama. 

16/08/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
077/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento parcelado  de gêneros alimentícios, a serem 
servidos nas palestras, reuniões, audiências, entre outros eventos da Prefeitura Municipal de 
Umuarama, Fundo Municipal de Saúde e Fundação Cultural de Umuarama. 

17/08/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
078/2022 PMU 

Contratação de empresa, para o fornecimento parcelado de óleo lubrificante, óleo de 
transmissão, óleo hidráulico, óleo 2 tempos , agente redutor arla 32, fluido de freio, aditivo para 
radiador, graxa grafitada e outros, que serão utilizados na manutenção dos veículos da Frota 
Municipal, Secretaria de Educação, Fundo Municipal de Saúde e ACESF, deste Município. 

18/08/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
079/2022 PMU 

Contratação de empresa para fornecimento de peças e mão de obra de ar condicionado 
veicular, para manutenção dos veículos da Frota Municipal de Umuarama. 

19/08/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
080/2022 PMU 

Contratação de empresa para fornecimento de 01(uma) Escavadeira Hidráulica, Nova/Zero 
hora,  ano/modelo mínimo 2022/2022, com recursos do convênio  nº 890065/2019 do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e recursos próprios, para ampliação da 
Patrulha Mecanizada, deste Município. 

22/08/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
081/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de mudas frutíferas, para atender as 
necessidades da Secretaria de Agricultura, deste município. 

23/08/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
082/2022 PMU 

Contratação de empresa para fornecimento de 03(três) carrocerias de madeira, tipo carga seca, 
para serem acopladas em caminhões da frota do Município de Umuarama. 

23/08/20225 14:30 
Pregão 

Eletrônico 
062/2022 

RELANÇAMENTO 
PMU 

Contratação de empresa para  prestação de serviços de retirada e transporte de capina, de 
sacos de folhas, limpeza e coleta de galhos e resíduos em geral de canteiros e logradouros 
públicos, do Município de Umuarama,  com fornecimento diário de 06 (seis) caminhões 
carroceira carga seca, com capacidade mínima de 06m (seis metros) por 2,40m (dois metros e 
quarenta centímetros), com motorista e 2 (dois) ajudantes  por caminhão, totalizando 18 
(dezoito) funcionários. RELANÇAMENTO 

24/08/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
083/2022 PMU 

Contratação de empresa para fabricação, fornecimento e instalação de materiais metalúrgicos 
para serem utilizados em reparos e adequações de Escolas Municipais, CMEI´s, Unidades de 
Saúde e outros prédios  e locais Públicos de uso temporário e permanente do Município de 
Umuarama. 

25/08/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
002/2022 ACESF 

Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para construção de um depósito e 
reforma do Cruzeiro do Cemitério Municipal de Umuarama, conforme projetos e planilhas em 
anexo ao processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

25/08/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
001/2022 ACESF 

Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de construção, para atender as 
necessidades da ACESF, deste Município. 

26/08/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
019/2022 PMU 

Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de muro em 
blocos de concreto para cercamento da SESTRAM e calçadas em concreto simples e 
concreto armado, conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de acordo com as 
normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

31/08/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
084/2022 PMU 

Contratação de empresa para fornecimento de cascalho para as estradas rurais do Município de 
Umuarama.    

01/09/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
085/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de Emulsão Asfáltica RC-1C-E, que serão 
utilizados na recuperação da malha viária, em serviços de Micropavimentação Asfáltica à Frio 
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para conservação de ruas, avenidas e estradas do Município de Umuarama, com base na 
planilha de referência do DER/PR (02/22). 

02/09/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
086/2022 PMU 

Contratação de empresa, para o fornecimento de Cal Hidratada e Cimento Portland para serem 
utilizados na execução de serviços de pavimentação, deste Município. 

05/09/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
087/2022 PMU 

Contratação de empresa, para a prestação de serviços de readequação de 50Km (cinquenta 
quilômetros) de estradas rurais do Município de Umuarama. 

06/09/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
088/2022 PMU 

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 com serviços 
complementares e paisagismo em logradouros, espaços públicos, prédios próprios e de 
permanência temporária do Município de Umuarama, de acordo com a planilha de serviços em 
anexo,  COM BASE NOS VALORES DE REFERÊNCIA DA TABELA PARANÁ EDIFICAÇÕES  - 
PRED 2022,  TABELA DER/PR 2022 E TABELA SICRO JAN/22. 

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

                              UMUARAMA, 01 DE AGOSTO DE 2022   
 
 
 
                                                                                                               

CARLOS SIMÕES GARRIDO JÚNIOR  

Diretor de Licitações e Contratos 


