
        

 

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS – DOS 

 

            AVISO Nº  08/2023  

 
 

O DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS – DOS, no exercício de sua 

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

deste divulgar aos interessados sobre o bloqueio da geração de remessas 2023 no 

GMS (Nota n° 01/2023 - SEI-CED). 

 

 

1.NOTA DE ESCLARECIMENTO  

 

Haja vista que a uniformização das atividades administrativas é de competência deste 

Departamento, conforme os arts. 17 e 18 do ANEXO I do Decreto Estadual n.° 

3.888/2020, avisamos que com a publicação da Nota n° 01/2023 - SEI-CED, sobre a 

desativação de alguns layouts, foi necessário suspender a geração de remessas de 

2023 no GMS, até que se compreendam exatamente os impactos das alterações do 

SEI-CED para os módulos de Licitações e Contratos.  

 

Motivação declarada na referida nota pelo TCE/PR: “A desativação do módulo Licitações e 

Contratos foi motivada pelo significativo volume de trabalho que seria necessário para a adequação do SEI-CED à 

Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal nº 14.133/2021). O TCE-PR também considerou 

que as informações de licitações e contratos estaduais já estão disponíveis para consulta na internet, no Portal da 

Transparência; e que está sendo desenvolvida uma ferramenta eletrônica específica para obter essas informações”  
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DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS – DOS 

Enquanto aguardamos deliberações, o GMS irá apresentar a 

mensagem abaixo, bloqueando a criação de remessas:  

 

"O TCE alterou os Layouts do SEICED e a SEAP está verificando 
os impactos da alteração na exportação de remessas. Enquanto 
aguardamos as deliberações, pedimos que aguardem 
Comunicação Oficial - DOS/DGAC - antes de gerarem as remessas 
de 2023".                                     

  

 

Por fim, as dúvidas a respeito do tema abordado neste Aviso podem ser enviadas 

através do nosso formulário de atendimento na página do Departamento de 

Operações e Serviços - DOS/SEAP. 

 

 

 
Dê-se ciência, publique-se no sítio eletrônico da SEAP/DOS/DCA, 

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

 

Curitiba, 15 de março de 2023 
 
 

Diretora do Departamento de Operações e Serviços – DOS 
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