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Ofício n° 061/2021/PARANÁPROJETOS

Curitiba, 04 de outubro de 2021.

Assunto: Relatório gerencial de atividades e financeiro - 3º trimestre/2021.

Prezado Secretário,
Tem o presente a finalidade de apresentar o relatório gerencial de atividades e financeiro do
Contrato de Gestão PARANÁ PROJETOS/SEPL, referente ao 3º trimestre de 2021, conforme previsto
na Cláusula Sétima 07.1 do Contrato de Gestão nº 001/2014.
Na oportunidade, reitero votos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,
MAURICIO
SCANDELARI
MILCZEWSKI:558952
71987

Assinado de forma digital
por MAURICIO SCANDELARI
MILCZEWSKI:55895271987
Dados: 2021.10.06 13:38:40
-03'00'

Maurício Scandelari Milczewski
Superintendente
Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS

Excelentíssimo Senhor
Valdemar Bernardo Jorge
Secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes
NESTA

Rua Inácio Lustosa, 700 –Bloco A – Térreo - CEP 80.510-000 -Curitiba - Paraná - [41] 32137700
www.paranaprojetos.pr.gov.br

Assinatura Qualificada Externa realizada por: Mauricio Scandelari Milczewski em 06/10/2021 13:38. Inserido ao protocolo 18.178.578-0 por: Rogério Augusto Calabresi
Coelho em: 06/10/2021 16:22. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1
RELATÓRIO TÉCNICO

Mês Referência: JULHO

N°

1

PROJETO

BASE INTERATIVA DE
INFORMAÇÕES REGIONAIS

JUSTIFICATIVA

Nº META

Considerando que o Paraná Projetos no cumprimento de sua finalidade, tem
como objetivo, buscar, de forma permanente, recursos técnicos inovadores a
serem aplicados na realização de suas atividades. Assim, propõe-se a criação de
ferramenta web interativa como suporte à metodologia de elaboração dos
Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional, de modo a permitir a
realização dos trabalhos de forma colaborativa, integrada e padronizada,
disponibilizando dados, relatórios e demais produções das atividades
desenvolvidas.

META

A ferramenta web, denominada Base
Interativa de Informações Regionais,
será utilizada via navegador, pela
internet, com um conjunto de
funcionalidades
que permitirão a interação dos
Mapa e descritivo das funcionalidades
usuários, desde a etapa de mobilização
da base.
até a consolidação dos estudos
técnicos, que subsidiarão os Planos de
Desenvolvimento Produtivo Regional. A
Base possibilitará interações, tais como:
imagens, ícones, textos, planilhas,
mapas, dashboards, vídeos, etc.

1.1

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

2.1

2

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 01

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração
dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e
extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

2.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

2.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

3.1

3

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 02

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração
dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e
extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

3.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

3.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

4.1

4

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 03

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração
dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e
extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

4.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

4.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

5.1

5

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 04

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração
dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e
extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

5.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

5.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

6.1

6

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 05

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração
dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e
extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

6.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

6.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

7.1

7

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 06

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração
dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e
extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

7.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

7.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

8.1

8

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 07

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração
dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e
extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.

ENTREGA

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

8.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

8.3

Estudo consolidado da Região 01.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Ano Referência: 2021

Nº AÇÃO

DESCRITIVO DA AÇÃO

INÍCIO/FIM

% REALIZAÇÃO

1.1.1

Levantamento de requisitos para a estruturação da base

JANEIRO/MARÇO

100%

1.1.2

Criação de layout e construção da base

JANIERO/MARÇO

100%

1.1.3

Alimentação de dados e validação das funcionalidades customizadas

JANEIRO/DEZEMBRO

70%

1.1.4

Operação da base em oficinas

ABRIL/DEZEMBRO

50%

2.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

2.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

2.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

1000%

2.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

70%

2.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

70%

2.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

70%

2.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

0%

2.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

20%

3.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

3.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

3.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

1000%

3.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

70%

3.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

70%

3.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

70%

3.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

0%

3.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

20%

4.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

4.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

4.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

100%

4.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

70%

4.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

70%

4.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

70%

4.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

0%

4.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

20%

5.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

5.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

5.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

50%

5.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

50%

5.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

40%

5.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

40%

5.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

0%

5.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

20%

6.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

6.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

6.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

50%

6.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

50%

6.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

40%

6.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

40%

6.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

0%

6.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

20%

7.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

7.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

50%

7.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

10%

7.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

30%

7.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

10%

7.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

0%

7.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

0%

7.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

20%

8.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

8.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

50%

8.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

10%

8.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

40%

8.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

40%

8.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

40%

8.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

0%

8.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

20%

Caderno técnico preliminar da Região
01.

Estudo consolidado da Região 02.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
02.

Estudo consolidado da Região 03.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
03.

Estudo consolidado da Região 04.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
04.

Estudo consolidado da Região 05.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
05.

Estudo consolidado da Região 06.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
06.

Estudo consolidado da Região 07.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
07.

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.

Elaborado por (nome completo/cargo)
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1
RELATÓRIO TÉCNICO

Mês Referência: AGOSTO

N°

1

PROJETO

BASE INTERATIVA DE
INFORMAÇÕES REGIONAIS

JUSTIFICATIVA

Nº META

Considerando que o Paraná Projetos no cumprimento de sua finalidade, tem
como objetivo, buscar, de forma permanente, recursos técnicos inovadores a
serem aplicados na realização de suas atividades. Assim, propõe-se a criação de
ferramenta web interativa como suporte à metodologia de elaboração dos
Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional, de modo a permitir a
realização dos trabalhos de forma colaborativa, integrada e padronizada,
disponibilizando dados, relatórios e demais produções das atividades
desenvolvidas.

META

A ferramenta web, denominada Base
Interativa de Informações Regionais,
será utilizada via navegador, pela
internet, com um conjunto de
funcionalidades
que permitirão a interação dos
Mapa e descritivo das funcionalidades
usuários, desde a etapa de mobilização
da base.
até a consolidação dos estudos
técnicos, que subsidiarão os Planos de
Desenvolvimento Produtivo Regional. A
Base possibilitará interações, tais como:
imagens, ícones, textos, planilhas,
mapas, dashboards, vídeos, etc.

1.1

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

2.1

2

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 01

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração
dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e
extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

2.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

2.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

3.1

3

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 02

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração
dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e
extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

3.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

3.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

4.1

4

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 03

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração
dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e
extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

4.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

4.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

5.1

5

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 04

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração
dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e
extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

5.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

5.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

6.1

6

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 05

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração
dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e
extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

6.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

6.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

7.1

7

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 06

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração
dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e
extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

7.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

7.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

8.1

8

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 07

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração
dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e
extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento
integrado participativo e o crescimento produtivo regional.

ENTREGA

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

8.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

8.3

Estudo consolidado da Região 01.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Ano Referência: 2021

Nº AÇÃO

DESCRITIVO DA AÇÃO

INÍCIO/FIM

% REALIZAÇÃO

1.1.1

Levantamento de requisitos para a estruturação da base

JANEIRO/MARÇO

100%

1.1.2

Criação de layout e construção da base

JANIERO/MARÇO

100%

1.1.3

Alimentação de dados e validação das funcionalidades customizadas

JANEIRO/DEZEMBRO

80%

1.1.4

Operação da base em oficinas

ABRIL/DEZEMBRO

70%

2.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

2.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

2.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

1000%

2.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

70%

2.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

70%

2.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

70%

2.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

0%

2.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

40%

3.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

3.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

3.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

1000%

3.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

70%

3.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

70%

3.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

70%

3.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

0%

3.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

40%

4.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

4.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

4.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

100%

4.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

70%

4.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

70%

4.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

70%

4.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

0%

4.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

40%

5.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

5.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

5.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

100%

5.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

70%

5.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

70%

5.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

70%

5.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

0%

5.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

40%

6.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

6.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

6.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

100%

6.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

70%

6.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

70%

6.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

70%

6.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

0%

6.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

40%

7.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

7.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

7.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

100%

7.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

70%

7.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

70%

7.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

70%

7.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

0%

7.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

40%

8.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

8.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

8.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

100%

8.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

70%

8.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

70%

8.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

70%

8.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

0%

8.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

40%

Caderno técnico preliminar da Região
01.

Estudo consolidado da Região 02.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
02.

Estudo consolidado da Região 03.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
03.

Estudo consolidado da Região 04.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
04.

Estudo consolidado da Região 05.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
05.

Estudo consolidado da Região 06.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
06.

Estudo consolidado da Região 07.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
07.

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.

Elaborado por (nome completo/cargo)

Data:

Página 1 de 1

Inserido ao protocolo 18.178.578-0 por: Rogério Augusto Calabresi Coelho em: 06/10/2021 16:22.

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

9
9
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1
RELATÓRIO TÉCNICO

Mês Referência: SETEMBRO

N°

1

PROJETO

BASE INTERATIVA DE
INFORMAÇÕES REGIONAIS

JUSTIFICATIVA

Considerando que o Paraná Projetos no cumprimento de sua finalidade, tem
como objetivo, buscar, de forma permanente, recursos técnicos inovadores a
serem aplicados na realização de suas atividades. Assim, propõe-se a criação de
ferramenta web interativa como suporte à metodologia de elaboração dos
Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional, de modo a permitir a realização
dos trabalhos de forma colaborativa, integrada e padronizada, disponibilizando
dados, relatórios e demais produções das atividades desenvolvidas.

Nº META

META

1.1

A ferramenta web, denominada Base
Interativa de Informações Regionais,
será utilizada via navegador, pela
internet, com um conjunto de
funcionalidades
que permitirão a interação dos usuários,
desde a etapa de mobilização até a
consolidação dos estudos técnicos, que
subsidiarão os Planos de
Desenvolvimento Produtivo Regional. A
Base possibilitará interações, tais como:
imagens, ícones, textos, planilhas,
mapas, dashboards, vídeos, etc.

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

2.1

2

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 01

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais.
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e
o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

2.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

2.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

3.1

3

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 02

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais.
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e
o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

3.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

3.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

4.1

4

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 03

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais.
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e
o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

4.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

4.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

5.1

5

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 04

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais.
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e
o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

5.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

5.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

6.1

6

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 05

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais.
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e
o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

6.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

6.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

7.1

7

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 06

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais.
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e
o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

7.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

7.3

Elaboração de diagnóstico e
identificação de oportunidades

8.1

8

DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIÃO 07

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários:
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais.
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e
o crescimento produtivo regional.

Realização de oficinas de planejamento
estratégico

8.2

Consolidação para o plano de
desenvolvimento produtivo

8.3

ENTREGA

Ano Referência: 2021

Nº AÇÃO

DESCRITIVO DA AÇÃO

INÍCIO/FIM

% REALIZAÇÃO

1.1.1

Levantamento de requisitos para a estruturação da base

JANEIRO/MARÇO

100%

1.1.2

Criação de layout e construção da base

JANIERO/MARÇO

100%

1.1.3

Alimentação de dados e validação das funcionalidades customizadas

JANEIRO/DEZEMBRO

90%

1.1.4

Operação da base em oficinas

ABRIL/DEZEMBRO

80%

2.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

2.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

2.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

1000%

2.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

100%

2.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

100%

2.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

100%

2.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

50%

2.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

50%

3.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

3.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

3.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

1000%

3.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

100%

3.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

100%

3.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

100%

3.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

50%

3.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

50%

4.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

4.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

4.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

100%

4.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

70%

4.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

70%

4.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

70%

4.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

30%

4.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

50%

5.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

5.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

5.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

100%

5.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

70%

5.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

70%

5.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

70%

5.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

10%

5.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

50%

6.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

6.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

6.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

100%

6.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

70%

6.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

70%

6.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

70%

6.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

10%

6.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

50%

7.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

7.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

7.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

100%

7.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

70%

7.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

70%

7.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

70%

7.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

10%

7.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

50%

8.1.1

Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes
secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros

MARÇO/JULHO

100%

8.1.2

Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários
propulsores a serem trabalhados

MARÇO/SETEMBRO

100%

8.1.3

Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos
prioritários da região

ABRIL/DEZEMBRO

100%

8.2.1

Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais

FEVEREIRO/DEZEMBRO

70%

8.2.2

Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas

FEVEREIRO/SETEMBRO

70%

8.2.3

Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região

ABRIL/DEZEMBRO

70%

8.3.1

Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas

SETEMBRO/DEZEMBRO

10%

8.3.2

Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições
envolvidas

JULHO/DEZEMBRO

50%

Mapa e descritivo das funcionalidades
da base.

Estudo consolidado da Região 01.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
01.

Estudo consolidado da Região 02.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
02.

Estudo consolidado da Região 03.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
03.

Estudo consolidado da Região 04.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
04.

Estudo consolidado da Região 05.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
05.

Estudo consolidado da Região 06.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
06.

Estudo consolidado da Região 07.

Relatório técnico das oficinas
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região
07.

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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