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AGENDA  DE  LICITAÇÕES JULHO / AGOSTO -  2022       

DATA HORA MODALIDADE NÚMERO SECRETARIA OBJETO 

15/07/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
064/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de EPI’s, 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. 

15/07/2022 
SUSPENSO 

09:00 
Tomada de 

Preços 
014/2022 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 elétricas, bem como submetê-los para as devidas 
aprovações junto ao setor de análises de projetos da COPEL. 

18/07/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
065/2022 PMU 

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de produtos de limpeza, para manutenção da 
piscina do Centro da Juventude Agnaldo Marcket Barbosa, deste Município. 

19/07/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
047/2022 

RELANÇAMENTO 
PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de produtos químicos para  tratamento  de 

efluentes, que será utilizado  no lavador do pátio de máquinas da Prefeitura  de Umuarama. 

RELANÇAMENTO  

20/07/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
066/2022 PMU 

Contratação de empresa, para fornecimento de peças e mão de obra para realizar os serviços de 
conserto/manutenção, troca e aferição em tacógrafos, dos veículos da Frota Municipal, Secretaria de 
Educação, Fundo Municipal de Saúde e ACESF, pertencentes ao Município de Umuarama. 

20/07/2022 14:30 
Pregão 

Eletrônico 
070/2022 PMU 

Contratação de empresa, para locação, montagem e desmontagem de tendas tipo pirâmide (5x5 e 
10x10), grades disciplinadoras e  lona galvanizada branca, para serem utilizadas em  eventos do 
Município de Umuarama. 

21/07/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
067/2022 PMU 

Contratação de empresa para fornecimento e manutenção de 01(uma) minicarregadeira com 
vassoura,  para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Planejamento Urbano e Projetos 
Técnicos, deste Município.  

21/07/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
016/2022 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. 

22/07/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
068/2022 PMU 

Contratação de empresa para prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem 
em veículos da linha leve e pesada da Frota Municipal, Fundo Municipal de Saúde  e Secretaria de 
Educação, deste Município. 

22/07/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
055/2022 

RELANÇAMENTO 
PMU 

Contratação de empresa para fornecimento de 01(um) Conjunto de caminhão tipo truck, com usina 

automatizada de micropavimento asfáltico acoplada. RELANÇAMENTO 

27/07/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
015/2022 PMU 

Revitalização de praça, com execução de: serviços preliminares; movimento de terra, drenagem de 
águas pluviais; fundações; infraestruturas e estruturas; alvenarias; cobertura; esquadrias, acessórios, 
vidros e espelhos; instalações elétricas; instalações hidrossanitárias; revestimentos de paredes e 
pisos; impermeabilizações; pavimentações e calcamento; paisagismo e equipamentos externos; e 
demais serviços de acordo com o projeto. 
Revitalização de praça contendo: sanitários adaptados à PNE; área de convivência; playground com 
equipamentos; piso proteção contra quedas; calçamentos; floreiras; bancos; passeio externo, 
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escadas e rampas acessíveis; iluminação ornamental; instalações hidráulicas e drenagem; e 
paisagismo. Local: Praça Papa Paulo VI 

28/07/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
069/2022 PMU 

Contratação de empresa, para o fornecimento parcelado de pneus novos, câmaras de ar, protetor de 
aro e anel de vedação de roda, que serão utilizados na  manutenção dos veículos da Frota Municipal, 
Secretaria Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde e ACESF, deste Município. 

29/07/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
071/2022 PMU 

Contratação de empresa especializada para execução de  serviços de horas máquina de rolo 
compactador, para serem  utilizados em  serviços de pavimentação e outros serviços emergenciais, 
no município de Umuarama.  

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. 

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 

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. 

Informo que, esta agenda pode sofrer alterações, conforme novas licitações forem publicadas.                          
                                                                                                                                                                                                           UMUARAMA, 15 DE JULHO DE 2022                                                                                                                 

CARLOS SIMÕES GARRIDO JÚNIOR - Diretor de Licitações e Contratos 


