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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 Relação das 

empresas para as quais a administração, 

comumente, solicita orçamentos, tais como: 

Limpeza, Administrativo, Motorista e Correlatos; Vigilância e Telefonia. 

 

 

Dito isso, para auxiliá-los em relação aos contatos das empresas, as quais a 

administração comumente solicita orçamentos, a Divisão de Gestão de 

Contratos – DGC, deste DOS,  disponibilizou uma lista de e-mails dessas 

empresas, as quais restam informadas na planilha em anexo. 

 

Ponto importante da presente tratativa: 

 

O e-mail de retorno da negativa em fornecer orçamento por parte  das 

empresas é parte integrante dos processos de licitação e precisa ser anexado 

no protocolo. 

 

A PGE e a legislação vigente estabelece que deve ser apresentado no mínimo 

3 (três) orçamentos de empresas do seguimento e as ATAS devem servir 

apenas como balizamento para formação de preço máximo para a licitação, 

tendo em vista que estas já foram objetos de pregões. 

 

NOTA: Recordamos o Informativo_012_DOS_ Vantajosidade nas Novas 

Contratações DOS_SEAP (Lei Federal 8666_93 e Lei 15608_07) , qual se 

encontra disponível no sítio eletrônico da SEAP/DOS/DCA, nos 

https://www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-09/informativo_012_dos_vantajosidade_nas_novas_contratacoes_dos_seap_lei_federal_8666_93_e_lei_15608_07.pdf
https://www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-09/informativo_012_dos_vantajosidade_nas_novas_contratacoes_dos_seap_lei_federal_8666_93_e_lei_15608_07.pdf
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INFORMATIVOS DO ANO de 2022, 

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

Administrativa-DCA 

 

 

 

DO ANEXO  

 

 Planilha com a Relação das empresas para as quais a administração solicita 

orçamentos _Limpeza, Administrativo, Motorista e Correlatos _Vigilância e 

Telefonia  

 

Contamos com a sua colaboração no que tange à divulgarem, 

intradepartamentalmente, esse comunicado emitido pelo DOS/SEAP. 

 

Elaborado no dia 28 de novembro de 2022. 
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