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AGENDA  DE  LICITAÇÕES  MAIO  -  2022   

DATA HORA MODALIDADE NÚMERO SECRETARIA OBJETO 

02/05/2022 
SUSPENSO 

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. 

04/05/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
036/2022 PMU 

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 
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). 

05/05/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
037/2022 PMU 

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 
tapa buracos, pavimentação e conservação de ruas, avenidas e estradas do Município de 
Umuarama, com base  na planilha de referência do DER/PR (01/21) e Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 12/21. 

06/05/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
 

006/2022 
RELANÇAMENTO 

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 
(RELANÇAMENTO) 

09/05/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
 

038/2022 PMU 

Contratação de empresa especializada para  execução de  serviços de terraplanagem (horas 
máquina de escavadeira hidráulica, rolo compactador e diárias de caminhão basculante), para 
serem utilizados na recuperação de erosões, desassoreamento de dispositivos de drenagem, 
realinhamento de cursos hídricos, pavimentação e outros serviços emergenciais, localizados no 
município de Umuarama.  

10/05/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
007/2022 PMU 

Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de obra de 
cercamento em gradil, de aço galvanizado e construção de passeios nos entornos do Centro de 
Iniciação ao Esporte – CIE, no Conjunto Habitacional Sonho Meu, 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. 

11/05/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
 

039/2022 PMU 
Contratação de empresa para o fornecimento equipamentos de informática (computadores, 
monitores e nobreaks) para atender as necessidades da  Prefeitura, Secretaria de Saúde e 
Autarquias, deste município. 

13/05/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
 

040/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de madeiras (eucaliptos tratados, 
vigas de garapeira e tábuas de garapeira), para serem utilizadas nos Lagos Aratimbó, 
Tucuruvi e demais localidades que forem necessárias, no Município de Umuarama. 

13/05/2022 14:30 
Pregão 

Eletrônico 
 

013/2022 
RELANÇAMENTO 

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. RELANÇAMENTO 

16/05/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
008/2022 PMU 

Contratação de empresa especializada para o serviço de implantação do Projeto de Robótica 
Educacional, incluindo aquisição de recursos tecnológicos como kits educacionais, material 
didático físico de robótica educacional de acompanhamento, plataforma digital integrada a 
solução pedagógica e serviços técnicos especializados para capacitação técnica pedagógica, 
contemplando o atendimento no Seguimento do Ensino Fundamental do 1º ao 5° ano das 
Unidades Educacionais de tempo Integral, com base no termo de referência em anexo ao 
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processo. 

16/05/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
 

041/2022 PMU 
Contratação de empresa, para o fornecimento de sêmens bovinos,  para atender o Programa de 
Inseminação Artificial – INSEMINA FÁCIL, deste Município. 

17/05/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
009/2022 PMU 

Contratação de empresa de engenharia elétrica para execução de extensões de rede elétrica 
Rua Maria Matos da Silva, Rua Maria Sebastiana Floriano, Rua Vicente Ferraz de Campos e 
Estrada do Aeroporto, Município de Umuarama – PR, conforme indicações dos croquis básicos 
em anexo,  bem como a substituição de um total de 482 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. 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. 

17/05/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
 

042/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de  vales para recarga de gás P13 e P43 e  
também o fornecimento de vasilhames de gás P13 e P45, para atender as Unidades 
Educacionais Municipais, Diversas Secretarias e Divisões da Prefeitura Municipal de 
Umuarama,  Fundação Cultural, Fundo Municipal de Saúde de Umuarama e Acesf -  
Administração de Cemitérios e Serviços Funerários, deste Município. 

18/05/2022 09:00 Concorrência 007/2022 PMU 

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 

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. 

19/05/2022 09:00 Concorrência 008/2022 PMU 

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 

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. 

20/05/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
 

007/2022 SAÚDE 
Contratação de empresa  para o fornecimento de bolsas coletoras de ostomias, para 
atendimento as necessidades da Assistência em Saúde e Ações Judiciais, deste Município. 

23/05/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
 

008/2022 SAÚDE 
Contratação de empresa para locação de 10 (dez) aparelhos BIPAP – Bilevel Positive Airway 
Pressure (pressão positiva em vias aéreas a dois níveis), para atender os pacientes do Sistema 
Único de Saúde do município de Umuarama. 

24/05/2022 09:00 Concorrência 009/2022 PMU 

Seleção de propostas visando à Concessão de Direito Real de Uso Onerosa, para exploração 
comercial dos espaços físicos do prédio da Estação Rodoviária de Passageiros do Município de 
Umuarama/PR, objeto da matrícula nº. 29.352, expedida pelo Cartório do Registro de Imóveis – 
2º. Ofício desta Comarca e Município de Umuarama/PR., situado na Rua Romeu Zolin, nº. 3.768 
– Parque Interlagos, em Umuarama/PR., conforme especificações e exigências descritas no 
Edital e seus Anexos, mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações, assim como na legislação municipal e demais documentos integrantes do Edital. 
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24/05/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
 

001/2022 FUNREBOM 

Contratação de empresa para o fornecimento de materiais diversos (rolo de lona, telhas 
onduladas, capa cumeeira e trena), para atender as necessidades da Defesa Civil de 
Umuarama, no atendimento ao público. 

25/05/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
006/2022 

RELANÇAMENTO 
PMU 

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. 
RELANÇAMENTO 

26/05/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
010/2022 PMU 

Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de obra de 
reforma e conclusão do Centro de Eventos, 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. 

26/05/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
 

009/2022 SAÚDE 
Aquisição de artigos de enxovais hospitalares, para atendimento às necessidades do 
Pronto Atendimento Municipal 24 Horas de Umuarama. 

27/05/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
 

043/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de um implemento Munck novo, de 

no mínimo 13.000 kg de carga/força a ser  adaptado (instalado) em caminhão da Frota do 

Município de Umuarama.  

27/05/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
011/2022 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. 

30/05/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
012/2022 PMU 

Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de obra de 
recape asfáltico em CBUQ com área total de 6.961,66m2, nas Ruas Montes Claros, Belo 
Horizonte e Abaeté, Jardim Belvedere, Município de Umuarama - PR., com recursos 
oriundos do Contrato de Repasse nº 908788/2020/MDR/CAIXA, conforme projetos e 
planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas, condições e especificações 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

30/05/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
 

044/2022 PMU 

Contratação de empresa para fornecimento de 01(um) veículo, 0(zero) km,  para o Centro 
de Referência da Assistência Social - CRAS, deste Município, com recurso proveniente da 
Deliberação n° 067/2019 – Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS/PR. 

Informo que, esta agenda pode sofrer alterações, conforme novas licitações forem publicadas.                          
                                                                                                                                                                                                           UMUARAMA, 02 DE MAIO DE 2022                                                                                                                 
 
 
 
 

CARLOS SIMÕES GARRIDO JÚNIOR 
Diretor de Licitações e Contratos 
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