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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA SESSÃO DE SELEÇÃO DE 

CONSULTORES INDIVIDUAIS 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 
001/2020 – ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR 

 

Às oito horas e trinta minutos do dia dezenove do mês de outubro do ano de dois mil e 

vinte, no Escritório de Projetos do Programa Paraná Seguro, Edifício Caetano Munhoz 

da Rocha | 4° Andar, Rua Dep. Mário de Barros, nº 1290 | Centro Cívico, CEP: 80.530-

280 | Curitiba | Paraná reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela 

PORTARIA Nº 001, de 06 de maio de 2020 – DG/SESP, publicado no Diário Oficial do 

Estado do Paraná nº 10769 (fls. 294), estando presentes os membros Dalton Gean 

Perovano, Vanessa Ekermann de Cristo Kaminski e Maykon Roberto Katsuyoshi 

Nishida Marinho, sob a presidência do primeiro, para abertura dos trabalhos de 

avaliação e pontuação dos currículos referente à Manifestação de Interesse para 

consultor individual nº 001/2020 (fls. 271 a 273), cujo objeto é a contratação de 

Consultor Individual com formação técnico profissional especializada, portador do título 

de Engenheiro Civil, com perfil profissional Sênior, legalmente habilitado para o 

exercício da função de assessoria técnica com a finalidade de prestar serviços 

especializados inerentes a sua esfera de atribuições (cf. regulamentadas na Lei n° 

5194/1966), visando o aperfeiçoamento dos processos internos atualmente adotados 

pela Paraná Edificações (PRED) para a elaboração, desenvolvimento, correções e 

adequações de projetos, planilhas, cronogramas e demais peças técnicas auxiliares 

que instruem as contratações e conduzem a execução das obras previstas no 

Subcomponente 1.3, relacionadas no Componente 1 do Programa Paraná Seguro - 

BID (Contrato de Empréstimo nº 3137/OC-BR). O aviso de licitação foi publicado no site  

www.seguranca.pr.gov.br/Contratacao-Engenheiros e no DIOE nº 10769, do dia 

16/09/2020 (fl. 294) e no site do BID 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1375635338-

26100 (fl. 384 a 385). Foram recebidos por email (ep.pps@sesp.pr.gov.br) 03 (três) 

currículos válidos dos seguintes INTERESSADOS: em 21/09/2020, Sr. Luis Claudio 

Gonçalves Ribas (fls. 298 a 300) em 23/09/2020, Sr. Orlando Barbosa (fls. 301 a 303), 
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e Sr. Nelson Bigeschi Junior (fls. 304 a 306). Os currículos foram analisados e atribuido 

a pontuação técnica conforme critérios estabelecidos pelo Termo de Referência, sendo 

obtidas as seguintes pontuações e classificação de cada um dos interessados: 1º) Luis 

Claudio Gonçalves Ribas, 12,5 pontos; 2º) Nelson Bigeschi Junior, 10,5 pontos; e 3º) 

Orlando Barbosa, 8,5 pontos. Em 26/10/2020 foi solicitado ao primeiro colocado o envio 

da documentação comprobatória das informações apresentadas no currículo e 

marcada a entrevista para o dia 28/10/2020 (fl. 308). Em 28/10/2020 foi recebida à 

documentação necessária à  comprovação  da  qualificação  e  experiência  

profissional, bem como foi realizada entrevista, onde o Sr. Major QOBM Ivan Ricardo 

Fernandes Chefe – SESP/NEA, conduziu a entrevista e realizou a análise documental, 

sendo verificado que os documentos apresentados para comprovação da experiência  

de  trabalho  do  candidato  não  atendem  os  requisitos  estipulados  no  Termo  de 

Referência  nº  001/2020,  especificamente  ao  disposto  nos  Itens  10.3.2.1  

(experiência  detrabalho em fiscalização de projetos de obra públicas); 10.3.2.3 

(experiência de trabalho emdesenvolvimento  de  projetos  de  edificações)  e  10.3.2.4  

(experiência  de  trabalho  emconsultoria  na  administração  pública  ou  iniciativa  

privada  para  compatibilização  de  projetos(executivos  e  complementares),  haja  

vista  que  não  foram  apresentadas  a  Certidão  de Acervo Técnico (CAT) com 

registro de Atestado de Capacidade Técnica, emitida pelo CREA e acompanhada  da  

respectiva  ART/RRT  em  conformidade  com  a  Resolução  1025/2009  -CONFEA,  

artigos  49  a  64,  emitida  pelo  CREA  com  a  respectiva  ART  e/ou  a  ART/RRT  de 

desempenho  de  Cargo/Função  acompanhada  do  Atestado  de  Capacidade  

Técnica  emconformidade com a Resolução 1025/2009 - CONFEA, artigos 57 a 64.  A 

cópia digitalizada da documentação apresentada pelo Candidato foi anexada no 

presente protocolado (fls.312 a 383). Desta forma, considerando a seção V - Seleção 

de consultores individuais, item 5.2 da GN-2349-15 – que apresenta o seguinte 

redação “Os consultores devem ser selecionados mediante comparação das 

qualificações de, pelo menos, três candidatos dentre aqueles que manifestaram 

interesse na execução dos serviços ou que tenham sido diretamente identificados pelo 

Mutuário. Os indivíduos considerados para comparação de qualificações deverão 

preencher os requisitos mínimos relevantes, e os que forem selecionados para 
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contratação pelo Mutuário deverão ser os mais bem qualificados e plenamente 

capacitados para o desempenho dos serviços”, bem como considerando que as fichas 

de seleção dos candidados suplentes Nelson Bigeschi Junior e Orlando Barbosa 

também não possuem os requisitos mínimos de experiência profissional constantes no 

Termo  de Referência  nº  001/2020. Esta Comissão Permanente de Licitação deixa de 

selecionar um candidato para a vaga de Consultor Individual com formação técnico 

profissional especializada, portador do título de Engenheiro Civil, com perfil profissional 

Sênior, por inexistência de candidatos que preencham os requisitos mínimos descritos 

no Termo  de Referência  nº  001/2020. Nada mais havendo a tratar em 06/11/2020, 

após lida e achada em conforme, vai assinada e encerrada a presente ata pela 

Comissão Permanente de Licitação e, em seguida, submetida à apreciação da 

autoridade superior, para, se assim entender e concordar, promover a sua 

Homologação e Adjudicação do objeto licitado ao consultor selecionado. 

 

 

Major QOPM Dalton Gean Perovano, 
Presidente da Comissão 

 
 
 
 
 

 

Cap. QOPM Maykon Roberto 
Katsuyoshi Nishida Marinho, Membro 

Vanessa Ekermann de Cristo Kaminski 
            Secretária 
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