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AGENDA  DE  LICITAÇÕES  OUTUBRO E NOVEMBRO -  2022       

DATA HORA MODALIDADE NÚMERO SECRETARIA OBJETO 

05/10/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
018/2022 SAÚDE 

Contratação de empresa, para o fornecimento parcelado de 12(doze) camas hospitalares adulto 
fawler com grades, em atendimento ao Setor de Assistência em Saúde da Secretaria Municipal 
de Saúde de Umuarama. 

06/10/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
098/2022 PMU 

Contratação de empresa, para o fornecimento parcelado de peças/acessórios, novos e 
genuínos  e/ou novos originais para todos os veículos da linha diesel e linha flex, gasolina e 
etanol, que já fazem parte oficial ou que venham a ser incorporados à frota da Prefeitura 
Municipal de Umuarama, Secretaria Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde e 
Acesf, conforme tabela. Será utilizado como critério de valoração para atribuição do desconto, o 
sistema AUDATEX, ou sistema de qualidade similar ou superior, e, na ausência desses, poderá 
ser consultado o preço na tabela de preço nas revendedoras autorizadas, conforme Tabelas de 
Preços a Varejo das peças e acessórios, obtidas nas concessionárias (revendas) ou aos 
fabricantes dos veículos, vigentes na execução do contrato, para geração de pedido e 
identificação imediata da peça a ser fornecida, mediante a verificação do preço sugerido pela 
montadora. 

07/10/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
100/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de 01(uma) câmara de resfriamento e 01(uma) 
câmara de congelamento, 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. 

07/10/2022 09:00 
Tomada de 

Preços 
020/2022 PMU 

Contratação de empresa de engenharia elétrica para execução de obra de ampliação de rede 
de energia elétrica e execução de entrada de energia de 3x600A, para atendimento do Centro 
de Iniciação ao Esporte – CIE, localizado na Rua Graciliano Ramos, nº 1606, Conjunto 
Habitacional Sonho Meu I, 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 projetos Base, anexo ao processo, fornecidos pela COPEL, bem como 
submetê-los para as devidas aprovações junto ao setor de análises de projetos da COPEL. 

10/10/2022 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. SISTEMA  REGISTRO DE PREÇOS 

10/10/2022 14:30 
Pregão 

Eletrônico 
019/2022 SAÚDE 

Contratação de empresa do ramo para prestação e serviços (mão de obra), com fornecimento 
de materiais, para manutenção, conservação e pequenos reparos, que serão utilizados nas 
Unidades de Saúde do Município (Próprias e uso temporário), com base nos valores de 
referência da tabela da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL) e Paraná 
Edificações (PRED), referência Março de 2022 e Serviços Auxiliares. 

13/10/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
101/2022 PMU 

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 15 (quinze) Câmeras de Segurança, 
para atender as necessidades da SESTRAM – Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, 
deste Município. 

14/10/2022 09:00 Concorrência 011/2022 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 nº 11, da quadra nº 03, situado nesta cidade de Umuarama/PR., com área de 1.000,14m2, 

devidamente matriculado sob o n° 62.308, no Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício de 
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Umuarama/PR. PRODEU 

14/10/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
102/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de uniformes (camisa e calça) para Guarda 
Municipal de Umuarama. 

17/10/2022 09:00 Concorrência 012/2022 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 ÁREA INSTITUCIONAL, localizada no Loteamento fechado denominado 
GREVILA EMPRESAIAL, situado nesta cidade de Umuarama/PR., com área de 8.684,76m2, 
devidamente matriculado sob o n° 56.393, no Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício de 
Umuarama/PR. PRODEU 

17/10/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
103/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de peças para trator de esteira do aterro sanitário, 
marca Komatsu modelo D51 EX-22 – frota 606, em atendimento as necessidades da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, deste Município. 

18/10/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
110/2022 PMU 

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte escolar, em veículos 
próprios adequados para tal fim, para alunos matriculados na rede pública de ensino: Municipal, 
Estadual e de atendimento especializado; residentes na localidade dos Distritos de Nova 
Jerusalém, Roberto Silveira, Santa Eliza e Serra dos Dourados, do Município  de Umuarama-Pr, 
para o ano letivo de 2022 e 2023. 

18/10/20225 14:30 
Pregão 

Eletrônico 
001/2022 F.CULTURAL 

Contratação de pessoa jurídica, com disponibilidade de professor, com formação e experiência  
na área, para ministrar aulas de teatro na Fundação Cultural de Umuarama. 

19/10/2022 09:00 Concorrência 013/2022 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 5-A/2B (Àrea Institucional I), localizada no Loteamento denominado Parque 
Residencial Tokio nesta cidade de Umuarama/PR., com área de 2.409,60m2, devidamente 
matriculado sob o n° 42.487, no Cartório de Registro de Imóveis do 2° Ofício de Umuarama/PR. 
PRODEU 

19/10/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
104/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de 50(cinquenta) colchões, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Programas. 

20/10/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
017/2022 SAÚDE 

Aquisição de 12(doze) veículos, sendo 10(dez) veículos para uso da COVISA – Coordenadoria  

de Vigilância em Saúde e  02(dois) veículos, que serão adquiridos com recursos específicos, 

através da Resolução SESA nº 596/2020 e Resolução SESA nº 870/2020, sendo 

complementado com contrapartida do Município, para uso da Atenção Primária em Saúde. 

RELANÇAMENTO  

20/10/2022 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, escadas e rampas acessíveis; iluminação ornamental; instalações hidráulicas e 
drenagem; e paisagismo. RELANÇAMENTO 
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21/10/2022 09:00 Concorrência 014/2022 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 5-A/2A (Àrea Institucional I), localizada no Loteamento denominado Parque 
Residencial Tokio nesta cidade de Umuarama/PR., com área de 2.888,45m2, devidamente 
matriculado sob o n° 42.486, no Cartório de Registro de Imóveis do 2° Ofício de Umuarama/PR. 
PRODEU 

21/10/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
105/2022 PMU 

Contratação de empresa para a confecção de 50.000 (cinquenta mil) folhas/jogos de Nota Fiscal 
do Produtor Rural, que serão utilizados pela Secretaria de Fazenda – Divisão de ICMS, deste 
Município. 

24/10/2022 09:00 Concorrência 015/2022 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 nº 1, da quadra nº 02, localizado no Conjunto Residencial Ouro Preto, situado 
nesta cidade de Umuarama/PR., com área de 576,00m2, devidamente matriculado sob o n° 
26.158, no Cartório de Registro de Imóveis do 2° Ofício de Umuarama/PR. PRODEU 

24/10/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
106/20222 PMU 

Contratação de empresa  para impressão de livros de literatura infantil, para fins de educação 
ambiental – “ Coleção Mãe, como Faz?”, para atender as necessidades da Secretaria de Meio 
Ambiente, deste Município. 

26/10/2022 09:00 Concorrência 016/2022 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 nº 19, da quadra nº 03, situado nesta cidade de Umuarama/PR., com área de 
1.000,14m2, devidamente matriculado sob o n° 62.309, no Cartório de Registro de Imóveis do 
1° Ofício de Umuarama/PR. PRODEU 

27/10/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
107/2022 PMU 

Contratação de empresa para instalação  de uma Rádio Web (locação de estúdio de gravação 
de áudio e serviços profissionais de locação/apresentação para edição e gravação de programa 
de rádio), destinada a desenvolver a programação musical e informativa de interesse da 
administração Municipal de Umuarama. 

27/10/2022 14:30 
Pregão 

Eletrônico 
108//2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de cal de pintura e fixador para cal, que serão 
utilizados em pequenos reparos e pinturas, atendendo as necessidades da Secretaria de 
Serviços Públicos, deste Município. 

03/11/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
109/2022 PMU 

Contratação de empresa para prestação de serviços hidráulicos, em veículos da linha leve, linha 
pesada e máquinas pesadas  da Frota Municipal de Umuarama. 

03/11/2022 14:30 
Pregão 

Eletrônico 
020/2022 SAÚDE 

Contratação de empresa, para o fornecimento de Lavadora semi automática tipo Tanquinho, 
para atender todas as demandas e setores decentralizados da Secretaria Municipal de Saúde. 

04/11/2022 09:00 Concorrência 017/2022 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 nº A, localizada no Loteamento denominado Parque Residencial Interlagos II 
nesta cidade de Umuarama/PR., com área de 2.549,64m2, devidamente matriculado sob o n° 
44.942, no Cartório de Registro de Imóveis do 2° Ofício de Umuarama/PR. PRODEU 

04/11/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
111/2022 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. 

07/11/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
112/2022 PMU 

Contratação de empresa para serviço de reforma de 01(uma) carreta prancha e 01(uma) carreta 
basculante pertencentes a Secretaria de Serviços Rodoviários, deste Município. 

07/11/2022 14:30 
Pregão 

Eletrônico 
002/2022 FUNREBOM 

Contratação de empresa para o fornecimento de materiais diversos (rolo de lona, telhas, capa 
cumeeira e trena), para atender as necessidades da Defesa Civil de Umuarama, no atendimento 
ao público. 
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08/11/2022 09:00 Concorrência 018/2022 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 nº 05 (AREA INSTITUCICONAL 1), da quadra nº 06, do Loteamento 
denominado JARDIM SANTIAGO nesta cidade de Umuarama/PR., com área de 3.409,97m2, 
devidamente matriculado sob o n° 59.013, no Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício de 
Umuarama/PR. PRODEU 

08/11/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
113/2022 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. 

09/11/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
114/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de eletrodomésticos, eletro portáteis e outro 
(freezer, geladeira, máquina de lavar roupa, micro-ondas, liquidificador, espremedor industrial, 
enceradeira, esguicho e cofre) 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.  

09/11/2022 14:30 
Pregão 

Eletrônico 
116/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de peças e serviço de mão de obra em molas, 
para  manutenção de todos os veículos da linha diesel e linha flex, gasolina e etanol que já 
fazem parte oficial ou que venham a ser incorporados à frota da Prefeitura Municipal de 
Umuarama, Secretaria Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde e Acesf, conforme 
tabela. Será utilizado como critério de valoração para atribuição do desconto, o sistema 
AUDATEX, ou sistema de qualidade similar ou superior, e, na ausência desses, poderá ser 
consultado o preço na tabela de preço nas revendedoras autorizadas, conforme Tabelas de 
Preços a Varejo das peças e acessórios, obtidas nas concessionárias (revendas) ou aos 
fabricantes dos veículos, vigentes na execução do contrato, para geração de pedido e 
identificação imediata da peça a ser fornecida, mediante a verificação do preço sugerido pela 
montadora. Os valores para execução dos serviços deverão ser feitos através da tabela 
Tempário ou similar onde conste o valor da mão de obra a ser executada. 

10/11/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
115/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de utensílios domésticos, 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. 

10/11/2022 14:30 
Pregão 

Eletrônico 
117/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de mudas (palmeira e cambarás), para 
revitalização da Avenida Paraná (Praça Miguel Rossafa ao Shopping Palladium), deste 
Município. 

11/11/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
003/2022 ACESF 

Contratação de empresa para o fornecimento de urnas funerárias, para atendimento da Acesf – 
Administração de Cemitérios e Serviços Funerários, deste Município. 

16/11/2022 09:00 
Pregão 

Eletrônico 
021/2022 SAÚDE 

Contratação de empresa para o fornecimento de kits maternidade, para as gestantes atendidas 
pela Secretaria de Saúde de Umuarama. 

16/11/2022 14:30 
Pregão 

Eletrônico 
118/2022 PMU 

Contratação de empresa para o fornecimento de marmitex de isopor e copos descartáveis, 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. 

17/11/2022 09:00 Concorrência 020/2022 PMU 
Alienação dos imóveis constantes do anexo I do presente edital, com base na Lei Municipal nº 
4.550, de 01 de julho de 2022 e Lei Municipal nº 4.557, de 05 de agosto de 2022 

Informo que, esta agenda pode sofrer alterações, conforme novas licitações forem publicadas.                          
                                                                                                                                                                                                     UMUARAMA, 05 DE OUTUBRO DE 2022   
                                                                                                       DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 


