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AGENDA DE LICITAÇÕES FEVEREIRO / MARÇO - 2022 

DATA HORA MODALIDADE NÚMERO SECRETARIA OBJETO 

24/02/2022 
SUSPENSO 

09:00 
Pregão 

Eletrônico 
001/2022 SAÚDE 

Aquisição de 02(duas) ambulâncias para a Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama, 
com recursos da Resolução SESA nº 933/2021 e recursos próprios. SUSPENSO 

25/02/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
002/2022 PMU 

Contratação de empresa do ramo da construção civil para execução de manutenção, 
conservação, reparos e pequenas adequações nas edificações das unidades de ensino 
municipais e outros prédios próprios deste município, com fornecimento de material e mão 
de obra com base nos valores de referencia Tabela Paraná Edificações 2021 

03/03/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
003/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de mudas de capim Vetiver, em bandeja, para 
o aterro sanitário municipal de Umuarama. 

04/03/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
004/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento  parcelado  de arame galvanizado, que serão 
usados para a confecção de alambrados e cercas, para ser usado no fechamento de áreas 
de responsabilidade da Prefeitura e uso geral, no Município de Umuarama. 

04/03/2022 14:30 
Pregão 

Eletrônico 
005/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de mudas frutíferas, de espécies cítricas, para  
o Projeto de Fruticultura do Município. 

07/03/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
001/2022 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 referencia e estudos preliminares 
em anexo. 

08/03/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
002/2022 PMU 

Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de obra de 
pavimentação asfáltica, galerias, calçadas, sinalização viária, gradil e muro de arrimo na Rua 
dos Pedreiros – acesso à Escola 1º de Maio, conforme projetos e planilhas em anexo ao 
processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. 

08/03/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
006/2022 PMU 

Contratação de empresa especializada para instalação de alarme (em regime de comodato)  
e prestação de serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, 7 (sete) dias por semana, 
nos imóveis da Secretaria de Assistência  Social do Município  e seus Programas. 

09/03/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
007/2022 PMU 

Contratação de empresa, para o fornecimento de equipamentos e eletrodomésticos para 
atender as necessidades das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino, NTM – 
Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal e Divisão de Alimentação Escolar de 
Umuarama. 

10/03/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
003/2022 PMU 

Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de obra de 
reforma e ampliação da Escola Municipal Manuel Bandeira, com área de 1.050,05m2, 
conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas, condições 
e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

10/03/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
008/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos (balança, geladeira, lava 
louça, cofre, enceradeira, parelhos de ar condicionado, esguicho pré lavagem e lava botas 
manual) 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. 

11/03/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
009/2022 PMU 

Contratação de empresa especializada,  para  fornecimento e instalação de  cerca de arame 
farpado a ser realizada na área do Parque São Francisco de Assis (Tucuruvi) , deste 
Município. 
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14/03/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
010/2022 PMU 

Contratação de empresa especializada,  para  fornecimento e instalação de  defensas 
metálicas simples e duplas  semi maleáveis, com dispositivo de ancoragem, a serem  
instaladas em vias públicas do Município de Umuarama. 

16/03/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
011/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de EPI’S – equipamento de proteção 
individual, para  atender os servidores lotados nas Secretarias de Agricultura, Meio 
Ambiente, Administração, Educação, Defesa Social, Assistência Social, Serviços Públicos, 
Serviços Rodoviários, Secretaria de Obras, ACESF – Administração de Cemitérios e 
Serviços Funerários e Fundo Municipal de Saúde, deste Município. 

17/03/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
012/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de camisetas para a Campanha Dia 18 de 
Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes – Faça Bonito; Programa Família Acolhedora e para os Idosos do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos da Secretaria de Assistência Social, 
deste Município.  

17/03/2022 14:00 
Chamada 
Pública 

001/2022 PMU 

Aquisição de gêneros  alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE, durante o período de abril/2022 à dezembro/2022. 

18/03/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
013/2022 PMU 

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. 

21/03/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
014/2022 PMU 

Contratação de empresa, para fornecimento  de 15(quinze) containers,  para  serem 
utilizados na coleta de lixo do Município de Umuarama. 

22/03/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
015/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento  parcelado  de materiais gráficos (Panfletos, 
folders, cartazes, convites, crachás, certificados, marca páginas, blocos, fichas, pastas, 
banners, faixas e encadernações) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Umuarama – PR e seus programas, Centro de Referência em 
Assistência Social — CRAS, Conselho Tutelar, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
– PETI, Programa Família Acolhedora, Centro Pop, Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social — CREAS, Centro de Referência de Atendimento à Mulher – 
CREAS/CRAM, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos e crianças 
e Conselhos Municipais de Direitos da Secretaria Executiva dos Conselhos e para o 
Conselho Municipal de Assistência Social. 

23/06/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
016/2022 PMU 

Aquisição de uma câmara frigorifica, para ser utilizada no atendimento a população com 
deficiência visual do Município de Umuarama, com recurso proveniente de Emenda 
Parlamentar Especial, baseada no Art. 166 da Constituição Federal de 1988. 

23/03/2022 14:30 
Pregão 

Eletrônico 
017/2022 PMU 

Contratação de empresa para fornecimento de 01(um) veículo, tipo passeio sedan, 0(zero) 
km, para uso da Diretoria de Trânsito – Umutrans, deste Município. 

24/03/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
004/2022 PMU 

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos, com fornecimento de 
materiais e mão de obra, para ampliação, recuperação, manutenção e conservação do 
sistema de galeria de águas pluviais e obras complementares em diversos pontos na sede e 
distritos do município de Umuarama – PR., conforme a necessidade do município, mediante 
maior percentual de desconto único na tabela de preço anexo ao modelo de proposta, de 
acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
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24/03/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
018/2022 PMU 

Contatação de empresa especializada com qualificação comprovada para execução de 
pintura mecânica de sinalização viária horizontal, por métodos a frio e a quente (com 
fornecimento de materiais), conforme especificações, a serem executadas em ruas e 
avenidas do Município, em atendimento das necessidades da UMUTRANS - Diretoria de 
Trânsito, órgão responsável pelo trânsito do Município de Umuarama – PR. 

25/03/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
005/2022 PMU 

Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de obra de 
reforma e ampliação da Escola Municipal Carlos Gomes, com área de 1.459,08m2, 
localizado na Rua São Bento, 45 – Distrito de Santa Eliza, 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. 

28/03/2022 09:00 Concorrência 001/2022 PMU 

Concessão de direito real de uso, de 01 (um) espaço, denominado sala, com área de 
506,41m2, 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 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. 

29/03/2022 09:00 

Processo 
Seletivo de 

Caráter 
Público - ZPE 

001/2022 PMU 

Processo Seletivo de Caráter Público para escolher, no âmbito da sociedade civil 
interessada, pessoa jurídica, isoladamente ou em consórcio, sob controle de capital privado, 
para participar do Projeto de Criação da Zona de Processamento de Exportação - ZPE 
Umuarama, a ser apresentado perante o Conselho Nacional das Zonas de Processamento 
de Exportação. Em fase subsequente, após aprovada e criada a ZPE através de Decreto 
Federal pelas instâncias competentes, constituirá pessoa jurídica com a função específica de 
implantar e administrar a ZPE Umuarama, em área de sua propriedade, para, nesta 
condição, receber projetos industriais e prestar serviços às empresas que nela vierem a se 
instalar, além de apoio e auxílio às autoridades aduaneiras, executando e custeando as 
obras e aquisições necessárias à implantação e funcionamento, de acordo com as normas, 
condições e especificações estabelecidas neste Edital, seus anexos e a Lei vigente.  

30/03/2022 09:00 Concorrência 002/2022 PMU 

Concessão de direito real de uso, de 01 (um) espaço, denominado sala, com área de 
284,68m2, 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 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; 
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- 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. 

31/03/2022 09:00 Concorrência 003/2022 PMU 

Concessão de direito real de uso, de 01 (um) espaço, denominado sala, com área de 
104,57m2, 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 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. 

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

                                                                                                                                                                                     UMUARAMA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
 
 
 

CARLOS SIMÕES GARRIDO JÚNIOR 
Diretor de Licitações e Contratos 

 


