
Pública 
  Notificação 

 
 

 
Prezados Solicitantes, 

Muito obrigado pelo seu tempo e nossa recente ligação por telefone. 
 
Após receber a sua Solicitação, em 4 de setembro e dentro do prazo de cinco dias úteis marcados 
por nossa Política, temos analisado a documentação e encontramos que ainda existe informação 
necessária em falta para poder registrar a sua queixa. 
 
Temos produzido uma Tabela de Requerimentos para ajudá-la a identificar que informação 
especificamente nos faz falta e porque precisamos dela. Entre os requerimentos, ressaltamos 
que o MICI é uma instância de último recurso e por tanto em primeiro lugar deve-se iniciar um 
contato com a Administração do BID. Por isto, enquanto junta a informação dos requerimentos 
da tabela, deve iniciar o contato com ela. A seguir encontram-se os dados de contato e as ações 
a serem tomadas: 
 

1. A chefa de equipe para o “Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de 
Transportes do Paraná” (BR-L1434) que trabalha no escritório do BID em Brasília é a 
Sra. Karisa Maia Ribeiro (karisar@iadb.org). É ela a quem devem encaminhar as sus 
preocupações inicialmente. 

 
2. Se não recebe resposta ou a reposta não é satisfatória, pode voltar ao MICI para o qual 

é necessário complementar a sua Solicitação com a informação que ainda devemos 
receber. 

 
Da mesma forma, disponibilizamos a Política do MICI que pode esclarecer dúvidas sobre o nosso 
processo. Os dois documentos se encontram em anexo. 
 
Por tanto, lhe notifico que o processamento administrativo da Solicitação MICI-BID-BR-2018-
0138 é encerrado neste momento. Isto não é impedimento para voltar a apresentar sua 
Solicitação uma vez que conte com a informação pendente. 
 
Não esqueça que em qualquer momento podemos ter uma conversa por telefone para esclarecer 
dúvidas a respeito da informação requerida ou ao processo MICI e que toda a informação poderá 
ser encontrada também no nosso site web: https://www.iadb.org/pt/mici/inicio 
 
Mais uma vez, fico ao dispor para esclarecer qualquer dúvida que possam ter. 
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