
Departamento de Operações e Serviços - DOS 

 

Fonte das Imagens: Google 

Elaborado pelo DCA/DOS e aprovado pela Diretoria do DOS/SEAP. 

     

INFORMATIVO N.º  17/2022  

 

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, divulgar 

uma orientação sucinta, previamente à instauração dos processos 

licitatórios em que a temática abranja mão de obra especializada de 

categorias profissionais não inerentes a função pública. 

 

 

Salvo por determinada prerrogativa legal, cada órgão público estadual pode 

promover o andamento do processo licitatório in loco, contudo, insta observar 

que tal demanda exige, dos gestores responsáveis, todo cuidado necessário. 

 

 

Seguindo nesse viés, os órgãos que tencionam elaborar 

seus processos licitatórios em que a temática verse sobre 

mão de obra especializada, devem, antes de instaurá-los, 

submetê-los a este DOS, qual se manifestará por meio de 

PARECER TÉCNICO, ante a expertise deste 

Departamento, além é claro, das atribuições legais, isto é, a 

atribuição de promover a padronização da mão de obra no Estado.  

 

 

Levando-se em conta a complexidade jurídica do tema, fez-se necessário 

produzir este documento, qual foi pensado na correta execução do certame 

licitatório - pelos órgãos/entidades públicas - pois esse informativo preventivo 

permitirá a construção de processos sólidos, seguros, padronizados, eficazes e 
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dentro dos ditames legais que tal operação requer. 

 

 

Ressalta-se que a inobservância de regramentos legais pertinentes às 

contratações de mão de obra especializada podem ocasionar na 

responsabilização da Administração Pública em demandas trabalhistas e 

correlatas, e em face disso, faz-se necessária tomar as devidas precauções 

na instrução dos procedimentos licitatórios e de contratação atinentes a este 

objeto. 

 

 

Diante do exposto, nosso desejo é informar e resguardar, através de múltiplas 

metérias informativas, os agentes públicos que se relacionam com essas  

competências funcionais. 

 

 
 

Contamos com a sua colaboração. 

 
 
 
 

Curitiba, 16 de agosto de 2022. 
 

  


