
 

 

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS – DOS 

  
AVISO Nº 15/2020 

 

 
  O Departamento de Operações e Serviços – DOS, no exercício de sua 

atribuição de promover a uniformização das atividades administrativas, vem por  meio deste, 

divulgar os índices de reajuste para o Pregão Eletrônico nº 647/2018, a partir da data da 

proposta em 16/07/2018. 

 

Apesar de não estar estabelecido no certame a obrigação da SEAP em 

divulgar os índices de reajuste, para que haja uma uniformidade nas aplicações a SEAP fará 

a divulgação, no que diz respeito a formação de índice para o referido pregão, considerando 

que o índice deverá ser aplicado conforme Edital. Neste caso, o percentual da variação do 

IGPM foi de 7,31% para o período de julho/2019 a junho/2020. 

 

  Em atendimento ao Decreto nº 4993/2016 em seu § 3º, do Art. 80, a 

SEAP/DOS realizou a negociação da aplicação do reajuste apresentado pela Empresa 

Tecprinters Tecnologia de Impressão Ltda, onde resultou na redução de 3,31% do 

percentual. 

 

  Assim, fica estabelecido que o reajuste deverá ser aplicado no percentual de 

4,00%, em todos os itens, contrato a contrato, um a um, caso a caso, órgão a órgão, por meio 

de Termo de Apostilamento e de acordo com as exigências processuais, legais, 

orçamentárias e financeiras.  Com a negociação acima, o caput do § 3º do artigo 80, da-se 

por atendido por se tratar de negociação já realizada pela SEAP, restando os seus incisos I 

a VI que deverão ser atendidos pelo órgão concedente. 

  

 

Curitiba, 20 de agosto de 2020. 
 
 
Valdecir Dias de Moraes 

Diretor do Departamento de Operações e Serviços – DOS 

 

 

Sandro Silveira 
Chefe da Divisão de Coordenação Administrativa – DCA 
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