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INFORMATIVO N.º  16/2022  

 

Prezados (as), 

 

 
O DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS – 

DOS, no exercício de sua atribuição de promoção 

e uniformização das atividades administrativas, 

vem por meio deste, INFORMAR que, atualmente, 

o Sistema GMS Módulo Contratos permite o 

preenchimento da guia de Gestão e Fiscalização 

Mensal SOMENTE PARA OS CONTRATOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA que 

tenham como TIPO DE OBJETO CONTRATUAL: 

 

1. VIGILÂNCIA; 

2. LIMPEZA; E 

3. ASSEIO E CONSERVAÇÃO. 

 

Os tipos supracitados estão em consonância com a Resolução Conjunta 

PGE/SEAP 011/2014 (ANEXA).  

 

 

Dessa forma, devido à contratação de novos postos de 

mão de obra especializada pelas entidades da 

Administração Direta e Indireta estaduais, o sistema GMS 

MÓDULO CONTRATOS SERÁ ADAPTADO E ATUALIZADO para 

que seja possível também o preenchimento da guia de 

Gestão e Fiscalização Mensal para os contratos que estejam enquadrados NO 

TIPO DE OBJETO CONTRATUAL SERVIÇOS. 

 

 

https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&numero=9350&dataInicialEntrada=&dataFinalEntrada=&search=Regulamenta+os+procedimentos+de+gerenciamento+dos+contratos+de+prestacao&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador=
https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&numero=9350&dataInicialEntrada=&dataFinalEntrada=&search=Regulamenta+os+procedimentos+de+gerenciamento+dos+contratos+de+prestacao&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador=
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Assim que a opção estiver disponível, avisaremos por meio de informativos, 

bem como na página DTIC/DCA/DOS/SEAP. 

 

 

a. TIRA-DÚVIDAS 

 

Para maiores informações, permanecemos à disposição através dos 

seguintes canais: 

 

DTIC/DOS/SEAP 

Email gms-dos@seap.pr.gov.br 

Telefone: (41) 3313-6032 
 

b. LINK DE ACESSO DESTE INFORMATIVO  

 
https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Divisao-de-Coordenacao-

Administrativa-DCA 

 
 

Contamos com a sua colaboração. 

 
  
 

Curitiba, 16 de agosto de 2022. 

 
 
Divisão de Tecnologia Informações, Comunicação e Sistemas (DTIC) 

  

mailto:gms-dos@seap.pr.gov.br
https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Divisao-de-Coordenacao-Administrativa-DCA
https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Divisao-de-Coordenacao-Administrativa-DCA


        



  

    
      
         

      
             
      

        

            
          
     

         

  
     

   




  

  
        
      

      
             
      

        

            
          
      

         

  
     

   




  


    
   

       
         
          

        

          
         
          
      

         

  
     

   




  

         
  

       
               
               

                 
             
   

           
          
  

     

           

 

     

 
  






  

      
   

   
            
             



          
         
         
           
          

           

     

   
       



   

        

           

  

      

         

              

              

          

      

           

          

         

             

          

            

           

           

      

              



            

     

       

            

           

          

     



       

        

      

  
   

   
       



          

      

           
            
          
       

              
           

           
           
 

          
           
          
          
     

            
       

             
      

          
              


           
   

             
            
           

            
       

              


            
 

           
   

             
           
  

         

           

             
      

             
         
                 
 

            
             
     

          
              


          
             
            


         
            
            
          
    

           
           
            
            
    

             

  

       
              
      

     

          
            
                

     

   
   

   

    
     
 
         
         
         
           
        
        
         
       
         
           
         
         
       
          
           
        
          
          
           
        
         
       
         
       
         
          



        

           
          
            
 

     

          
            
          
          
         
           
          
          
          
           
             
              
             

           

   
       





   
  

         
            
         
    

       
  
    
  

    


