SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES- CONTRATO DE GESTÃO SEPL N° 001/2014 - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1
RELATÓRIO TÉCNICO

Mês Referência: SETEMBRO
N°

1

2

3

PROJETO

CIDADE DA POLÍCIA

HOSPITAIS PÚBLICOS DO
ESTADO DO PARANÁ COM
FOCO EM PARCERIAS

Justificativa do Projeto: Iniciativas locais aliadas a um entendimento de região resultam em
projetos mais consistentes e abrangentes, pois reúne intenções de diversas instituições, o que
otimiza recursos e permite que os benefícios sejam multiplicados.
Conforme o Plano de Metas do Governo “um modelo inovador e integrador, pautado na
cultura da prevenção e voltado à solução de problemas em segurança pública que afetam a
educação, saúde, emprego e renda, agricultura, comércio e indústria”.
Considerando a intenção do Governo em reunir as cúpulas das instituições de segurança
pública, seus órgãos auxiliares e unidades especializadas, com a finalidade de proporcionar a
concentração de informações, dar agilidade no cumprimento de determinações e reduzir
custos e gastos da administração estadual.
Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e demais
Órgãos envolvidos na leitura técnica do entorno das instalações do projeto denominado
Cidade da Polícia (considerando o raio de aproximadamente 300 metros), no bairro de
Rebouças, em Curitiba/PR, visando desta forma, contribuir positivamente com a relação do
equipamento com a cidade.

Justificativa do Projeto: Considerando os Grupos de Trabalho setoriais, orgnizados pela
Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantesl através da Coordenação de
Concessões e Parcerias, que tem por objetivo discutir e mapear as possibilidades de projetos
que podem ser estruturados através de Concessão ou Parceria Público Privada.
Considerando que um dos grupos criados é na área da saúde. Ainda, considerando a
necessidade de aprimorar o atendimento e gestão do Hopsital da Polícia Militar do Paraná,
razão pela qual fora aberto um Procesimento de Manifestação de Interesse com o objetivo de
receber estudos de viabilidade para alternativas de gestão Parceria Público Privada.
Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria no estudo e análise das informações
levantadas pelo Grupo de Trabalho Setorial, assim como das apropostas apresentadas pelos
proponentes nesse projeto piloto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar.

3
DESCRITIVO DA AÇÃO

INÍCIO/FIM

% REALIZAÇÃO

01.1

Levantamento das condicionantes
ambientais, urbanísticas, legais e outras
diretrizes.

MARÇO/JUNHO

100%

01.2

Levantamento de uso, tipologia e
volumetria dos imóveis existentes no
entorno .

MARÇO/JUNHO

100%

01.3

Interpretação da paisagem local (tipologia
urbana, eixos visuais, gabarito).

ABRIL/JUNHO

100%

01.4

Apoio na elaboração de material para
divulgação.

MAIO/DEZEMBRO

80%

01.5

Realizar, no contexto do Programa de
Parcerias do Paraná, estudos de préviabilidade de proposta de parceria no
âmbito da Cidade da Polícia, incluindo
aspectos jurídico e econômico-financeiro,
como estimativas de investimentos e
despesas e fontes alternativas de receitas.

AGOSTO/DEZEMBRO

20%

02.1

Apoio técnico à Secretaria de Estado do
Planejamento e Projetos Estruturntes na
consolidação dos estudos entregues pelos
proponentesautorizados no projeto de
ampliação e gestão do Hospital da Policia
Militar, com a finalidade de apresentação
ao Conselho do Programa de Parcerias do
Paraná e demais Órgãos envolvidos.

MARÇO/SETEMBRO

100%

02.2

Leitura técnica das informações levantadas
pelo Grupod e Trabalho da Saúde.

ABRIL/DEZEMBRO

65%

03.1

Acompanhamento da etapa final dos
estudos realizados para o Plano de
Desenvolvimento do Litoral e participação
nas reuniões técnicas.

ABRIL/DEZEMBRO

80%

03.2

Subsidiar a Secretaria de Estado do
Planejamento no enquadramento das ações
priorizadas pelo Plano de Desenvolvimento
do Litoral em programas de financiamento
do Banco Mundial.

JULHO/DEZEMBRO

60%

MAIO/OUTUBRO

55%

ABRIL/JULHO

100%

Caderno de diretrizes e material gráfico.

Relatório de consolidaçaõ dos estudos.

Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de ampliaçao, modernização e o
reposicionamento das Centrais de Abastecimento do Paraná - CEASA/PR será necessário
levantar informações técnicas, com a participação do IPARDES, em relação ao uso do solo,
dimensionamento da capacidade de atendimento, fluxo logístico de movimentação de cargas,
entre outras, de forma a amparar a tomada de decisão do Estado com relação às alternativas
de gestão.

Relatório técnico.

04.1

Apoio técnico ao estudo de viabilidade da
proposta e articulação institucional.

Diretrizes para avaliar a continuidade do
processo de licitação.

05.1

Apoio e orientação nas adequações
necessárias à continuidade do processo
licitatório dos

Estudo funcional e diagnóstico.

06.1

Estudo de viabilidade preliminar.

MAIO/DEZEMBRO

50%

07.1

Levantamento das informações legais do
terreno e definição do programa de
necessidades.

JULHO/SETEMBRO

100%

07.02

Elaboração de proposta conceitual.

AGOSTO/DEZEMBRO

30%

5

PÁTIOS VEICULARES DO
ESTADO DO PARANÁ

Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de implantar um sistema eficaz de
remoção, guarda, depósito de veículos removidos e apreendidos no âmbito do Estado do
Paraná; padronizar os serviços prestados em todo o Estado, com eficácia, agilidde e
segurança; criando medidadas de controle ambiental; implantar um Sistema Integrado de
Gestão de Informações, pautado pela modernidade tecnológica.
Dessa forma, foi lançado processo licitatório para atendimento desse escopo, sendo que se
faz necessária uma valiação de continuidade, levando-se em consideração os apontamentos
constantes do processo.

Justificativa do Projeto: O Governo do Estado pretende transformar o imóvel de 27 mil
metros quadrados em Pinhais, a Chácara Canguiri, na região metropolitana de Curitiba, em um
ESCOLA AGRÍCOLA 4.0 NA APA colégio agrícola estadual que transfira o conhecimento e forme jovens profissionais dentro do
conceito que possibilita a interferência e a conexão do mundo digital à produção
DO IRAÍ
agropecuária, otimizando a gestão no campo, nas cooperativas e nas agroindústrias, a
chamada Agricultura 4.0.

CENTROS ADMINISTRATIVOS
REGIONAIS

Justificativa: Alinhada a proposta de enxugar a máquina púnblica e aumentar a eficiência dos
serviços prestados o Governo do Paraná pretende criar Centros Administrativos Regionais no
interior do Estado. As novas unidades ficarão em cidades polo e vão reunir todos os núcleos
de governo, serviços e órgãos estaduais, num mesmo espaço físico, tornando o atendimento
mais fácil, integrado e eficiente. Além de gerar uma economia com custos de locação,
segurança e zeladoria os Centros proporcionarão uma sinergia pelo trabalho conjunto
prestado, tendo as instituições uma compreensão global de tudo o que o Governo do Estado
está realizando em cada região. E ainda a população poderá buscar os atendimentos como
nas áreas de educação, saúde, agricultura, justiça e família, entre outros em um único local.

3

Ano Referência: 2019
Nº AÇÃO

Relatório técnico.

REESTRUTURAÇÃO DO CEASA

7

ENTREGA

Justificativa do Projeto: O Litoral Paranaense é um dos trechos mais bem preservados da
costa brasileira, graças às condições que lhe são peculiares e o esforço de entidades e
organizações que zelam pela conservação ambiental dessa regiã. Atualmente, cerca de 83%
do território é protegido por unidades de conservação ambiental. A elaboração do Plano para
DESENVOLVIMENTO
o Desenvolvimento Sustentável do litoral do Paraná - PDS_LITORAL visa sintonizar as ações
SUSTENTÁVEL DO LITORAL DO dos três níveis de governo e da sociedade local, de forma a concentrar esforços na definição
PARANÁ
de ações que permitam o desenvolvimento sustentável da região. O objetivo do projeto é
traçar diretrizes e ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Litoral do
Paraná, respeitando as peculiaridades de cada município e a fragilidade ambiental da região,
protegendo o patrimônio natural, histórico e cultural, e garantindo o protagonismo dos atores
locais no processo de elaboração e implementação do PDS_LITOTAL.

4

6

JUSTIFICATIVA

Caderno com proposta conceitual.

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.
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Elaborado por (nome completo/cargo)

Inserido ao protocolo 16.310.993-0 por: Rogério Augusto Calabresi Coelho em: 07/01/2020 10:20.

Data:

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES- CONTRATO DE GESTÃO SEPL N° 001/2014 - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1
RELATÓRIO TÉCNICO

Mês Referência: OUTUBRO
N°

1

2

3

PROJETO

CIDADE DA POLÍCIA

HOSPITAIS PÚBLICOS DO
ESTADO DO PARANÁ COM
FOCO EM PARCERIAS

Justificativa do Projeto: Iniciativas locais aliadas a um entendimento de região resultam em
projetos mais consistentes e abrangentes, pois reúne intenções de diversas instituições, o que
otimiza recursos e permite que os benefícios sejam multiplicados.
Conforme o Plano de Metas do Governo “um modelo inovador e integrador, pautado na
cultura da prevenção e voltado à solução de problemas em segurança pública que afetam a
educação, saúde, emprego e renda, agricultura, comércio e indústria”.
Considerando a intenção do Governo em reunir as cúpulas das instituições de segurança
pública, seus órgãos auxiliares e unidades especializadas, com a finalidade de proporcionar a
concentração de informações, dar agilidade no cumprimento de determinações e reduzir
custos e gastos da administração estadual.
Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e demais
Órgãos envolvidos na leitura técnica do entorno das instalações do projeto denominado
Cidade da Polícia (considerando o raio de aproximadamente 300 metros), no bairro de
Rebouças, em Curitiba/PR, visando desta forma, contribuir positivamente com a relação do
equipamento com a cidade.

Justificativa do Projeto: Considerando os Grupos de Trabalho setoriais, orgnizados pela
Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantesl através da Coordenação de
Concessões e Parcerias, que tem por objetivo discutir e mapear as possibilidades de projetos
que podem ser estruturados através de Concessão ou Parceria Público Privada.
Considerando que um dos grupos criados é na área da saúde. Ainda, considerando a
necessidade de aprimorar o atendimento e gestão do Hopsital da Polícia Militar do Paraná,
razão pela qual fora aberto um Procesimento de Manifestação de Interesse com o objetivo de
receber estudos de viabilidade para alternativas de gestão Parceria Público Privada.
Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria no estudo e análise das informações
levantadas pelo Grupo de Trabalho Setorial, assim como das apropostas apresentadas pelos
proponentes nesse projeto piloto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar.

6
DESCRITIVO DA AÇÃO

INÍCIO/FIM

% REALIZAÇÃO

01.1

Levantamento das condicionantes
ambientais, urbanísticas, legais e outras
diretrizes.

MARÇO/JUNHO

100%

01.2

Levantamento de uso, tipologia e
volumetria dos imóveis existentes no
entorno .

MARÇO/JUNHO

100%

01.3

Interpretação da paisagem local (tipologia
urbana, eixos visuais, gabarito).

ABRIL/JUNHO

100%

01.4

Apoio na elaboração de material para
divulgação.

MAIO/DEZEMBRO

80%

01.5

Realizar, no contexto do Programa de
Parcerias do Paraná, estudos de préviabilidade de proposta de parceria no
âmbito da Cidade da Polícia, incluindo
aspectos jurídico e econômico-financeiro,
como estimativas de investimentos e
despesas e fontes alternativas de receitas.

AGOSTO/DEZEMBRO

40%

02.1

Apoio técnico à Secretaria de Estado do
Planejamento e Projetos Estruturntes na
consolidação dos estudos entregues pelos
proponentesautorizados no projeto de
ampliação e gestão do Hospital da Policia
Militar, com a finalidade de apresentação
ao Conselho do Programa de Parcerias do
Paraná e demais Órgãos envolvidos.

MARÇO/SETEMBRO

100%

02.2

Leitura técnica das informações levantadas
pelo Grupod e Trabalho da Saúde.

ABRIL/DEZEMBRO

65%

03.1

Acompanhamento da etapa final dos
estudos realizados para o Plano de
Desenvolvimento do Litoral e participação
nas reuniões técnicas.

ABRIL/DEZEMBRO

80%

03.2

Subsidiar a Secretaria de Estado do
Planejamento no enquadramento das ações
priorizadas pelo Plano de Desenvolvimento
do Litoral em programas de financiamento
do Banco Mundial.

JULHO/DEZEMBRO

70%

MAIO/OUTUBRO

100%

ABRIL/JULHO

100%

Caderno de diretrizes e material gráfico.

Relatório de consolidaçaõ dos estudos.

Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de ampliaçao, modernização e o
reposicionamento das Centrais de Abastecimento do Paraná - CEASA/PR será necessário
levantar informações técnicas, com a participação do IPARDES, em relação ao uso do solo,
dimensionamento da capacidade de atendimento, fluxo logístico de movimentação de cargas,
entre outras, de forma a amparar a tomada de decisão do Estado com relação às alternativas
de gestão.

Relatório técnico.

04.1

Apoio técnico ao estudo de viabilidade da
proposta e articulação institucional.

Diretrizes para avaliar a continuidade do
processo de licitação.

05.1

Apoio e orientação nas adequações
necessárias à continuidade do processo
licitatório dos

Estudo funcional e diagnóstico.

06.1

Estudo de viabilidade preliminar.

MAIO/DEZEMBRO

70%

07.1

Levantamento das informações legais do
terreno e definição do programa de
necessidades.

JULHO/SETEMBRO

100%

07.02

Elaboração de proposta conceitual.

AGOSTO/DEZEMBRO

50%

5

PÁTIOS VEICULARES DO
ESTADO DO PARANÁ

Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de implantar um sistema eficaz de
remoção, guarda, depósito de veículos removidos e apreendidos no âmbito do Estado do
Paraná; padronizar os serviços prestados em todo o Estado, com eficácia, agilidde e
segurança; criando medidadas de controle ambiental; implantar um Sistema Integrado de
Gestão de Informações, pautado pela modernidade tecnológica.
Dessa forma, foi lançado processo licitatório para atendimento desse escopo, sendo que se
faz necessária uma valiação de continuidade, levando-se em consideração os apontamentos
constantes do processo.

Justificativa do Projeto: O Governo do Estado pretende transformar o imóvel de 27 mil
metros quadrados em Pinhais, a Chácara Canguiri, na região metropolitana de Curitiba, em um
ESCOLA AGRÍCOLA 4.0 NA APA colégio agrícola estadual que transfira o conhecimento e forme jovens profissionais dentro do
conceito que possibilita a interferência e a conexão do mundo digital à produção
DO IRAÍ
agropecuária, otimizando a gestão no campo, nas cooperativas e nas agroindústrias, a
chamada Agricultura 4.0.

CENTROS ADMINISTRATIVOS
REGIONAIS

Justificativa: Alinhada a proposta de enxugar a máquina púnblica e aumentar a eficiência dos
serviços prestados o Governo do Paraná pretende criar Centros Administrativos Regionais no
interior do Estado. As novas unidades ficarão em cidades polo e vão reunir todos os núcleos
de governo, serviços e órgãos estaduais, num mesmo espaço físico, tornando o atendimento
mais fácil, integrado e eficiente. Além de gerar uma economia com custos de locação,
segurança e zeladoria os Centros proporcionarão uma sinergia pelo trabalho conjunto
prestado, tendo as instituições uma compreensão global de tudo o que o Governo do Estado
está realizando em cada região. E ainda a população poderá buscar os atendimentos como
nas áreas de educação, saúde, agricultura, justiça e família, entre outros em um único local.

6

Ano Referência: 2019
Nº AÇÃO

Relatório técnico.

REESTRUTURAÇÃO DO CEASA

7

ENTREGA

Justificativa do Projeto: O Litoral Paranaense é um dos trechos mais bem preservados da
costa brasileira, graças às condições que lhe são peculiares e o esforço de entidades e
organizações que zelam pela conservação ambiental dessa regiã. Atualmente, cerca de 83%
do território é protegido por unidades de conservação ambiental. A elaboração do Plano para
DESENVOLVIMENTO
o Desenvolvimento Sustentável do litoral do Paraná - PDS_LITORAL visa sintonizar as ações
SUSTENTÁVEL DO LITORAL DO dos três níveis de governo e da sociedade local, de forma a concentrar esforços na definição
PARANÁ
de ações que permitam o desenvolvimento sustentável da região. O objetivo do projeto é
traçar diretrizes e ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Litoral do
Paraná, respeitando as peculiaridades de cada município e a fragilidade ambiental da região,
protegendo o patrimônio natural, histórico e cultural, e garantindo o protagonismo dos atores
locais no processo de elaboração e implementação do PDS_LITOTAL.

4

6

JUSTIFICATIVA

Caderno com proposta conceitual.

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.
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Elaborado por (nome completo/cargo)

Inserido ao protocolo 16.310.993-0 por: Rogério Augusto Calabresi Coelho em: 07/01/2020 10:20.

Data:

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES- CONTRATO DE GESTÃO SEPL N° 001/2014 - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1
RELATÓRIO TÉCNICO

Mês Referência: NOVEMBRO
N°

1

2

3

PROJETO

CIDADE DA POLÍCIA

HOSPITAIS PÚBLICOS DO
ESTADO DO PARANÁ COM
FOCO EM PARCERIAS

Justificativa do Projeto: Iniciativas locais aliadas a um entendimento de região resultam em
projetos mais consistentes e abrangentes, pois reúne intenções de diversas instituições, o que
otimiza recursos e permite que os benefícios sejam multiplicados.
Conforme o Plano de Metas do Governo “um modelo inovador e integrador, pautado na
cultura da prevenção e voltado à solução de problemas em segurança pública que afetam a
educação, saúde, emprego e renda, agricultura, comércio e indústria”.
Considerando a intenção do Governo em reunir as cúpulas das instituições de segurança
pública, seus órgãos auxiliares e unidades especializadas, com a finalidade de proporcionar a
concentração de informações, dar agilidade no cumprimento de determinações e reduzir
custos e gastos da administração estadual.
Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e demais
Órgãos envolvidos na leitura técnica do entorno das instalações do projeto denominado
Cidade da Polícia (considerando o raio de aproximadamente 300 metros), no bairro de
Rebouças, em Curitiba/PR, visando desta forma, contribuir positivamente com a relação do
equipamento com a cidade.

Justificativa do Projeto: Considerando os Grupos de Trabalho setoriais, orgnizados pela
Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantesl através da Coordenação de
Concessões e Parcerias, que tem por objetivo discutir e mapear as possibilidades de projetos
que podem ser estruturados através de Concessão ou Parceria Público Privada.
Considerando que um dos grupos criados é na área da saúde. Ainda, considerando a
necessidade de aprimorar o atendimento e gestão do Hopsital da Polícia Militar do Paraná,
razão pela qual fora aberto um Procesimento de Manifestação de Interesse com o objetivo de
receber estudos de viabilidade para alternativas de gestão Parceria Público Privada.
Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria no estudo e análise das informações
levantadas pelo Grupo de Trabalho Setorial, assim como das apropostas apresentadas pelos
proponentes nesse projeto piloto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar.

9
DESCRITIVO DA AÇÃO

INÍCIO/FIM

% REALIZAÇÃO

01.1

Levantamento das condicionantes
ambientais, urbanísticas, legais e outras
diretrizes.

MARÇO/JUNHO

100%

01.2

Levantamento de uso, tipologia e
volumetria dos imóveis existentes no
entorno .

MARÇO/JUNHO

100%

01.3

Interpretação da paisagem local (tipologia
urbana, eixos visuais, gabarito).

ABRIL/JUNHO

100%

01.4

Apoio na elaboração de material para
divulgação.

MAIO/DEZEMBRO

80%

01.5

Realizar, no contexto do Programa de
Parcerias do Paraná, estudos de préviabilidade de proposta de parceria no
âmbito da Cidade da Polícia, incluindo
aspectos jurídico e econômico-financeiro,
como estimativas de investimentos e
despesas e fontes alternativas de receitas.

AGOSTO/DEZEMBRO

50%

02.1

Apoio técnico à Secretaria de Estado do
Planejamento e Projetos Estruturntes na
consolidação dos estudos entregues pelos
proponentesautorizados no projeto de
ampliação e gestão do Hospital da Policia
Militar, com a finalidade de apresentação
ao Conselho do Programa de Parcerias do
Paraná e demais Órgãos envolvidos.

MARÇO/SETEMBRO

100%

02.2

Leitura técnica das informações levantadas
pelo Grupod e Trabalho da Saúde.

ABRIL/DEZEMBRO

100%

03.1

Acompanhamento da etapa final dos
estudos realizados para o Plano de
Desenvolvimento do Litoral e participação
nas reuniões técnicas.

ABRIL/DEZEMBRO

100%

03.2

Subsidiar a Secretaria de Estado do
Planejamento no enquadramento das ações
priorizadas pelo Plano de Desenvolvimento
do Litoral em programas de financiamento
do Banco Mundial.

JULHO/DEZEMBRO

70%

MAIO/OUTUBRO

100%

ABRIL/JULHO

100%

Caderno de diretrizes e material gráfico.

Relatório de consolidaçaõ dos estudos.

Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de ampliaçao, modernização e o
reposicionamento das Centrais de Abastecimento do Paraná - CEASA/PR será necessário
levantar informações técnicas, com a participação do IPARDES, em relação ao uso do solo,
dimensionamento da capacidade de atendimento, fluxo logístico de movimentação de cargas,
entre outras, de forma a amparar a tomada de decisão do Estado com relação às alternativas
de gestão.

Relatório técnico.

04.1

Apoio técnico ao estudo de viabilidade da
proposta e articulação institucional.

Diretrizes para avaliar a continuidade do
processo de licitação.

05.1

Apoio e orientação nas adequações
necessárias à continuidade do processo
licitatório dos

Estudo funcional e diagnóstico.

06.1

Estudo de viabilidade preliminar.

MAIO/DEZEMBRO

80%

07.1

Levantamento das informações legais do
terreno e definição do programa de
necessidades.

JULHO/SETEMBRO

100%

07.02

Elaboração de proposta conceitual.

AGOSTO/DEZEMBRO

70%

5

PÁTIOS VEICULARES DO
ESTADO DO PARANÁ

Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de implantar um sistema eficaz de
remoção, guarda, depósito de veículos removidos e apreendidos no âmbito do Estado do
Paraná; padronizar os serviços prestados em todo o Estado, com eficácia, agilidde e
segurança; criando medidadas de controle ambiental; implantar um Sistema Integrado de
Gestão de Informações, pautado pela modernidade tecnológica.
Dessa forma, foi lançado processo licitatório para atendimento desse escopo, sendo que se
faz necessária uma valiação de continuidade, levando-se em consideração os apontamentos
constantes do processo.

Justificativa do Projeto: O Governo do Estado pretende transformar o imóvel de 27 mil
metros quadrados em Pinhais, a Chácara Canguiri, na região metropolitana de Curitiba, em um
ESCOLA AGRÍCOLA 4.0 NA APA colégio agrícola estadual que transfira o conhecimento e forme jovens profissionais dentro do
conceito que possibilita a interferência e a conexão do mundo digital à produção
DO IRAÍ
agropecuária, otimizando a gestão no campo, nas cooperativas e nas agroindústrias, a
chamada Agricultura 4.0.

CENTROS ADMINISTRATIVOS
REGIONAIS

Justificativa: Alinhada a proposta de enxugar a máquina púnblica e aumentar a eficiência dos
serviços prestados o Governo do Paraná pretende criar Centros Administrativos Regionais no
interior do Estado. As novas unidades ficarão em cidades polo e vão reunir todos os núcleos
de governo, serviços e órgãos estaduais, num mesmo espaço físico, tornando o atendimento
mais fácil, integrado e eficiente. Além de gerar uma economia com custos de locação,
segurança e zeladoria os Centros proporcionarão uma sinergia pelo trabalho conjunto
prestado, tendo as instituições uma compreensão global de tudo o que o Governo do Estado
está realizando em cada região. E ainda a população poderá buscar os atendimentos como
nas áreas de educação, saúde, agricultura, justiça e família, entre outros em um único local.
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Relatório técnico.

REESTRUTURAÇÃO DO CEASA

7

ENTREGA

Justificativa do Projeto: O Litoral Paranaense é um dos trechos mais bem preservados da
costa brasileira, graças às condições que lhe são peculiares e o esforço de entidades e
organizações que zelam pela conservação ambiental dessa regiã. Atualmente, cerca de 83%
do território é protegido por unidades de conservação ambiental. A elaboração do Plano para
DESENVOLVIMENTO
o Desenvolvimento Sustentável do litoral do Paraná - PDS_LITORAL visa sintonizar as ações
SUSTENTÁVEL DO LITORAL DO dos três níveis de governo e da sociedade local, de forma a concentrar esforços na definição
PARANÁ
de ações que permitam o desenvolvimento sustentável da região. O objetivo do projeto é
traçar diretrizes e ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Litoral do
Paraná, respeitando as peculiaridades de cada município e a fragilidade ambiental da região,
protegendo o patrimônio natural, histórico e cultural, e garantindo o protagonismo dos atores
locais no processo de elaboração e implementação do PDS_LITOTAL.

4

6

JUSTIFICATIVA

Caderno com proposta conceitual.

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1
RELATÓRIO TÉCNICO

Mês Referência: DEZEMBRO
N°

1

2

3

PROJETO

CIDADE DA POLÍCIA

HOSPITAIS PÚBLICOS DO
ESTADO DO PARANÁ COM
FOCO EM PARCERIAS

Justificativa do Projeto: Iniciativas locais aliadas a um entendimento de região resultam em
projetos mais consistentes e abrangentes, pois reúne intenções de diversas instituições, o que
otimiza recursos e permite que os benefícios sejam multiplicados.
Conforme o Plano de Metas do Governo “um modelo inovador e integrador, pautado na
cultura da prevenção e voltado à solução de problemas em segurança pública que afetam a
educação, saúde, emprego e renda, agricultura, comércio e indústria”.
Considerando a intenção do Governo em reunir as cúpulas das instituições de segurança
pública, seus órgãos auxiliares e unidades especializadas, com a finalidade de proporcionar a
concentração de informações, dar agilidade no cumprimento de determinações e reduzir
custos e gastos da administração estadual.
Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e demais
Órgãos envolvidos na leitura técnica do entorno das instalações do projeto denominado
Cidade da Polícia (considerando o raio de aproximadamente 300 metros), no bairro de
Rebouças, em Curitiba/PR, visando desta forma, contribuir positivamente com a relação do
equipamento com a cidade.

Justificativa do Projeto: Considerando os Grupos de Trabalho setoriais, orgnizados pela
Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantesl através da Coordenação de
Concessões e Parcerias, que tem por objetivo discutir e mapear as possibilidades de projetos
que podem ser estruturados através de Concessão ou Parceria Público Privada.
Considerando que um dos grupos criados é na área da saúde. Ainda, considerando a
necessidade de aprimorar o atendimento e gestão do Hopsital da Polícia Militar do Paraná,
razão pela qual fora aberto um Procesimento de Manifestação de Interesse com o objetivo de
receber estudos de viabilidade para alternativas de gestão Parceria Público Privada.
Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria no estudo e análise das informações
levantadas pelo Grupo de Trabalho Setorial, assim como das apropostas apresentadas pelos
proponentes nesse projeto piloto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar.

12
DESCRITIVO DA AÇÃO

INÍCIO/FIM

% REALIZAÇÃO

01.1

Levantamento das condicionantes
ambientais, urbanísticas, legais e outras
diretrizes.

MARÇO/JUNHO

100%

01.2

Levantamento de uso, tipologia e
volumetria dos imóveis existentes no
entorno .

MARÇO/JUNHO

100%

01.3

Interpretação da paisagem local (tipologia
urbana, eixos visuais, gabarito).

ABRIL/JUNHO

100%

01.4

Apoio na elaboração de material para
divulgação.

MAIO/DEZEMBRO

100%

01.5

Realizar, no contexto do Programa de
Parcerias do Paraná, estudos de préviabilidade de proposta de parceria no
âmbito da Cidade da Polícia, incluindo
aspectos jurídico e econômico-financeiro,
como estimativas de investimentos e
despesas e fontes alternativas de receitas.

AGOSTO/DEZEMBRO

100%

02.1

Apoio técnico à Secretaria de Estado do
Planejamento e Projetos Estruturntes na
consolidação dos estudos entregues pelos
proponentesautorizados no projeto de
ampliação e gestão do Hospital da Policia
Militar, com a finalidade de apresentação
ao Conselho do Programa de Parcerias do
Paraná e demais Órgãos envolvidos.

MARÇO/SETEMBRO

100%

02.2

Leitura técnica das informações levantadas
pelo Grupod e Trabalho da Saúde.

ABRIL/DEZEMBRO

100%

03.1

Acompanhamento da etapa final dos
estudos realizados para o Plano de
Desenvolvimento do Litoral e participação
nas reuniões técnicas.

ABRIL/DEZEMBRO

100%

03.2

Subsidiar a Secretaria de Estado do
Planejamento no enquadramento das ações
priorizadas pelo Plano de Desenvolvimento
do Litoral em programas de financiamento
do Banco Mundial.

JULHO/DEZEMBRO

100%

MAIO/OUTUBRO

100%

ABRIL/JULHO

100%

Caderno de diretrizes e material gráfico.

Relatório de consolidaçaõ dos estudos.

Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de ampliaçao, modernização e o
reposicionamento das Centrais de Abastecimento do Paraná - CEASA/PR será necessário
levantar informações técnicas, com a participação do IPARDES, em relação ao uso do solo,
dimensionamento da capacidade de atendimento, fluxo logístico de movimentação de cargas,
entre outras, de forma a amparar a tomada de decisão do Estado com relação às alternativas
de gestão.

Relatório técnico.

04.1

Apoio técnico ao estudo de viabilidade da
proposta e articulação institucional.

Diretrizes para avaliar a continuidade do
processo de licitação.

05.1

Apoio e orientação nas adequações
necessárias à continuidade do processo
licitatório dos

Estudo funcional e diagnóstico.

06.1

Estudo de viabilidade preliminar.

MAIO/DEZEMBRO

100%

07.1

Levantamento das informações legais do
terreno e definição do programa de
necessidades.

JULHO/SETEMBRO

100%

07.02

Elaboração de proposta conceitual.

AGOSTO/DEZEMBRO

100%

5

PÁTIOS VEICULARES DO
ESTADO DO PARANÁ

Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de implantar um sistema eficaz de
remoção, guarda, depósito de veículos removidos e apreendidos no âmbito do Estado do
Paraná; padronizar os serviços prestados em todo o Estado, com eficácia, agilidde e
segurança; criando medidadas de controle ambiental; implantar um Sistema Integrado de
Gestão de Informações, pautado pela modernidade tecnológica.
Dessa forma, foi lançado processo licitatório para atendimento desse escopo, sendo que se
faz necessária uma valiação de continuidade, levando-se em consideração os apontamentos
constantes do processo.

Justificativa do Projeto: O Governo do Estado pretende transformar o imóvel de 27 mil
metros quadrados em Pinhais, a Chácara Canguiri, na região metropolitana de Curitiba, em um
ESCOLA AGRÍCOLA 4.0 NA APA colégio agrícola estadual que transfira o conhecimento e forme jovens profissionais dentro do
conceito que possibilita a interferência e a conexão do mundo digital à produção
DO IRAÍ
agropecuária, otimizando a gestão no campo, nas cooperativas e nas agroindústrias, a
chamada Agricultura 4.0.

CENTROS ADMINISTRATIVOS
REGIONAIS

Justificativa: Alinhada a proposta de enxugar a máquina púnblica e aumentar a eficiência dos
serviços prestados o Governo do Paraná pretende criar Centros Administrativos Regionais no
interior do Estado. As novas unidades ficarão em cidades polo e vão reunir todos os núcleos
de governo, serviços e órgãos estaduais, num mesmo espaço físico, tornando o atendimento
mais fácil, integrado e eficiente. Além de gerar uma economia com custos de locação,
segurança e zeladoria os Centros proporcionarão uma sinergia pelo trabalho conjunto
prestado, tendo as instituições uma compreensão global de tudo o que o Governo do Estado
está realizando em cada região. E ainda a população poderá buscar os atendimentos como
nas áreas de educação, saúde, agricultura, justiça e família, entre outros em um único local.
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Ano Referência: 2019
Nº AÇÃO

Relatório técnico.

REESTRUTURAÇÃO DO CEASA

7

ENTREGA

Justificativa do Projeto: O Litoral Paranaense é um dos trechos mais bem preservados da
costa brasileira, graças às condições que lhe são peculiares e o esforço de entidades e
organizações que zelam pela conservação ambiental dessa regiã. Atualmente, cerca de 83%
do território é protegido por unidades de conservação ambiental. A elaboração do Plano para
DESENVOLVIMENTO
o Desenvolvimento Sustentável do litoral do Paraná - PDS_LITORAL visa sintonizar as ações
SUSTENTÁVEL DO LITORAL DO dos três níveis de governo e da sociedade local, de forma a concentrar esforços na definição
PARANÁ
de ações que permitam o desenvolvimento sustentável da região. O objetivo do projeto é
traçar diretrizes e ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Litoral do
Paraná, respeitando as peculiaridades de cada município e a fragilidade ambiental da região,
protegendo o patrimônio natural, histórico e cultural, e garantindo o protagonismo dos atores
locais no processo de elaboração e implementação do PDS_LITOTAL.

4

6

JUSTIFICATIVA

Caderno com proposta conceitual.

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Página 1 de 1

Elaborado por (nome completo/cargo)

Inserido ao protocolo 16.310.993-0 por: Rogério Augusto Calabresi Coelho em: 07/01/2020 10:20.

Data:

