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PROJETO CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
 

ATA DA REUNIÃO DE KICK OFF COM A PROPONENTE AUTORIZADA 

 

Local: Escola de Gestão, sala 02, 
Palácio das Araucárias 

Data: 31/01/2020 
Horário: 09hs 

Assunto: PMI Centrais de Atendimento ao Cidadão – Orientações Gerais às 
proponentes autorizadas – Consórcio Paraná Inovação 

 

PRINCIPAIS ASSUNTOS TRATADOS: 

 

Tema: Abertura 

O Coordenador de Concessões e Parcerias (CCP), Pedro Paulo Guerreiro, deu 
início à reunião, agradecendo a participação e interesse da proponente e 
informando que a proponente Socicam declinou do direito de participar do PMI.   

 

Tema: Apresentação do proponente presente e integrantes do Consórcio 

A lista de presença dos participantes segue em anexo. 
 

Tema: Informações gerais sobre o PMI 

O técnico da Coordenadoria de Concessões e Parcerias, deu seguimento na 
reunião realizando apresentação das premissas do projeto. 

 

Tema: Agenda de reuniões 

Com o intuito de acompanhar a elaboração dos estudos, foi apresentada a 
seguinte agenda de reuniões, considerando-se o dia “D” a data da Autorização 
publicada no DOE: 

Prazo Escopo da reunião 

D+30 
Apresentação dos Estudos de Demanda e da 
proposta inicial do Modelo Operacional 

D+60 
Apresentação do Modelo Operacional 
aperfeiçoado e das soluções propostas 
Discussão dos Estudos Econômico-Financeiros 

O proponente solicitou que a entrega do primeiro caderno fosse adiada para o 
final do mês de fevereiro, tendo em vista a complexidade e importância deste 
caderno, e destacou que este adiamento em nada altera a entrega do relatório 
final na data descrita no Edital. A decisão pela prorrogação do prazo de entrega 
será tratada em outro momento. 

 

Tema: Dúvidas e esclarecimentos das proponentes e encerramento da reunião 

A reunião foi encerrada após esclarecidas as dúvidas dos proponentes e 
integrantes do grupo de trabalho. Ficando acordando que os interlocutores do 
PMI entre o poder público  e Proponente serão o Coordenado da CCP Pedro 
Paulo Guerreiro e o Representante do Consórcio Luiz Antônio Pirola 

 


