
URBTEC - LOTE 1 - LONDRINA
ITEM SUBITEM SUBITEM

QUANTO À QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA

EXIGÊNCIA ESPECÍFICA DO 
SUBITEM

NOME DO PROFISSIONAL FORMAÇÃO SUPERIOR DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
PÁGINA(S) DO 

DOCUMENTO FÍSICO
PÁGINA(S) DO 
ARQUIVO PDF

VOLUME OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
AVALIAÇÃO DO 
DOCUMENTO

14.2.4.1 -

Comprovação de registro de 
pessoa jurídica junto ao CAU ou 
CREA, nos termos do artigo 30, 

inciso I, da Lei Federal nº 
8666/1993

- - - Certidões de registro da pessoa jurídica no CAU e no CREA/PR. 48 a 51 6 a 9 2
Certidões com validades vencidas (CAU 

vencida em 26/01/2020 e CREA vencida em 
16/02/2020)

ACEITO

Zulma das Graças Lucena 
Schussel

Arquiteta e Urbanista Certidão de registro de pessoa física no CAU. 56 14 2 Certidão vencida em 29/12/2019 ACEITO

Jussara Maria da Silva Arquiteta e Urbanista Certidão de registro de pessoa física no CAU. 117 77 2 Certidão vencida em 29/05/2020 ACEITO
Gilmar M. Lorenço Economista Certidão de registro de pessoa física no CORECON. 148 109 2 Certidão vencida em 28/12/2019 ACEITO

Márcia C. L. Polidoro Geóloga Certidão de registro de pessoa física no CREA/PR. 160 a 161 122 e 123 2 Certidão vencida em 31/03/2020 ACEITO
Tami Szchman Arquiteta Certidão de registro de pessoa física no CAU. 176 139 2 Certidão vencida em 22/12/2019 ACEITO

Fabiana Baran Cargano Cientista Social
Declaração da URBTEC que o profissional não possui conselho de classe 
legalmente constituído.

241 204 2 - ACEITO

Luciane Leiria Taniguchi Advogado Certidão de inscrição na OAB/PR. 262 225 2 Certidão vencida em 02/01/2020 ACEITO
Helder Nocklo Engenheiro Ambiental Certidão de registro de pessoa física no CREA/PR. 315 279 2 Certidão vencida em 31/03/2020 ACEITO

Ivo Hauer Maschitzky Geólogo Certidão de registro de pessoa física no CREA/PR. 355 e 356 319 e 320 2 Certidão vencida em 31/03/2020 ACEITO

Carlos Eduardo de Mira Comunicação Social
Declaração da URBTEC que o profissional não possui conselho de classe 
legalmente constituído.

395 359 2 - ACEITO

Geraldo D. Siqueira Tecnologia da Informação
Declaração da URBTEC que o profissional não possui conselho de classe 
legalmente constituído.

399 363 2 - ACEITO

Evelin L. Palu Engenheira Ambiental Certidão de registro de pessoa física no CREA/PR. 403 367 2 Certidão vencida em 31/03/2020 ACEITO

Zulma das Graças Lucena 
Schussel

Arquiteta e Urbanista Diploma de graduação em arquitetura pela UFPR. 58 16 2 - ACEITO

Jussara Maria da Silva Arquiteta e Urbanista Diploma de graduação em arquitetura pela UFSC. 120 79 2 - ACEITO
Gilmar M. Lorenço Economista Diploma de bacharel em ciências econômicas pela UFPR. 149 110 2 - ACEITO

Márcia C. L. Polidoro Geóloga Diploma de geóloga pela UFPR. 163 125 2 - ACEITO
Tami Szchman Arquiteta Diploma de graduação em arquitetura e urbanismo pela PUC/PR. 178 141 2 - ACEITO

Fabiana Baran Cargano Cientista Social Diploma de bacharel em ciências sociais pela UFPR. 243 206 2 - ACEITO
Luciane Leiria Taniguchi Advogado Diploma de bacharel em direito pela PUC/PR. 264 227 2 - ACEITO

Helder Nocklo Engenheiro Ambiental Diploma de engenheiro ambiental pela UFPR. 318 282 2 - ACEITO
Ivo Hauer Maschitzky Geólogo Diploma de geólogo pela UFPR. 358 322 2 - ACEITO

Carlos Eduardo de Mira Comunicação Social Diploma de bacharel em comunicação social pela UFSC. 397 361 2 - ACEITO

Geraldo D. Siqueira Tecnologia da Informação
Diploma de pós-graduação (mestrado) em comunicação e linguagens pela 
UTP.

401 365 2
A empresa apresentou diploma de pós-

graduação (mestrado) sendo que o edital 
pede diploma de graduação

ACEITO

Evelin L. Palu Engenheira Ambiental Diploma de Engenheiro Ambiental pela UFPR. 405 369 2 - ACEITO

-
Documentos comprobatórios da 

equipe
- - - - - - - - -

a 1 (um) Coordenador Geral

profissional devidamente 
registrado junto ao órgão de 

classe com, no mínimo, 10 (dez) 
anos de experiência na área de 

planejamento urbano e 
regional, comprovada com, no 
mínimo, 5 (cinco) atestados e 
respectiva certidão de acervo 

técnico;

Zulma das Graças Lucena 
Schussel

Arquiteta e Urbanista

1) CAT do CREA referente ao desempenho de cargo ou função técnica na 
COMEC/RMC (01/01/1976 a 30/11/2001), com atestado em anexo listando 
48 atividades;
2) CAT-A emitida pelo CAU de coordenação da elaboração/revisão do PDM e 
Plano de Mobilidade Urbana de Ponta Grossa;
3) CAT-A emitida pelo CAU de coordenação geral da elaboração do PDM de 
Campo Grande/MS;
4) CAT emitida pelo CREA com atestado de coordenação geral da elaboração 
do PDM de Francisco Beltrão;
5) Atestado emitido pela empresa TESE de participação na elaboração do 
PDM de Uberlândia-MG (tem carimbo de autenticidade do CREA/PR no 
atestado);
6) Atestado emitido pelo IPPUL do Município de Londrina, de participação 
na equipe técnica de elaboração do PDM de Londrina;
7) Atestado emitido pelo município de Umuarama de participação na equipe 
de revisão do PDM.

60 a 115 18 a 75 2
Aos atestados 5, 6 e 7 não foram anexadas 

CATs, apesar do atestado 5 apresentar 
carimbo do CREA/PR

ACEITO

-

-14.2.4.3 -

14.2.4.2 -

Certidão de Registro de Pessoa 
Física no Conselho de Classe 

do(a) profissional designado(a) 
como responsável pela 

coordenação geral e dos demais 
profissionais da equipe técnica 
da proponente que possuem 

conselho de classe

Cópia do diploma de graduação 
dos profissionais descritos na 

relação nominal dos 
profissionais designados 

(modelo nº 8)
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b
1 (um) profissional da área de 

planejamento e gestão de uso e 
ocupação do solo

profissional com formação em 
arquitetura e urbanismo, 

geografia ou engenharia civil; e 
experiência de, no mínimo, 03 
(três) anos em elaboração de 
planos e projetos urbanos ou 
regionais, ou normas de uso e 

ocupação do solo, comprovada 
mediante a apresentação de 

certidão de acervo técnico - CAT 
expedida pelo CAU e/ou CREA;

Jussara Maria da Silva Arquiteta e Urbanista

1) CAT-A emitida pelo CAU de estudo para a definição das diretrizes do 
Plano de Desenvolvimento Integrado da RMC (30/08/2000 a 30/11/2000);
2) CAT-A emitida pelo CAU de  participação na elaboração do PDM de 
Pinhais/PR (13/08/2009 a 19/06/2010);
3) CAT-A emitida pelo CAU de projeto de ampliação do perímetro urbano e 
revisão do PDM de Concórdia/SC (19/05/2008 a 18/08/2008);
4) CAT-A emitida pelo CAU de elaboração do Plano de Mobilidade de 
Araucária/PR (15/02/2016 a 06/12/2017);
5) CAT-A emitida pelo CAU de elaboração de projeto de reestruturação 
urbana do município de Concórdia/SC (04/11/2002 a 11/03/2003):
6) Declaração emitida pela AMOSC de coordenação da elaboração do Plano 
de Desenvolvimento Físico Territorial do município de Quilombo/SC 
(01/09/1991 a 30/11/1991).

117 a 143 77 a 103 2
A declaração do item 6 dos documentos 

comprobatórios não apresenta CAT.
ACEITO

c
1 (um) profissional da área de 

administração pública

profissional com formação em 
administração, economia ou 

ciências contábeis; e 
experiência de, no mínimo, 3 
(três) anos em administração 

pública, comprovada mediante 
a apresentação de 

declaração/atestado, emitidos 
por instituições públicas;

Gilmar M. Lorenço Economista

1) Atestado emitido pelo IPARDES de desempenho da função de economista 
entre 15/10/1976 e 21/08/2015 e do exercício da função de Diretor 
Presidente desta mesma instituição entre 2011 e 2014.

151 a 158 113 a 120 2 - ACEITO

d
1 (um) profissional da área de 

meio ambiente

profissional com formação em 
engenharia ambiental, 

engenharia florestal, biologia, 
engenharia agronômica, 
geografia, geologia ou 

engenharia civil; e experiência 
de, no mínimo, 3 (três) anos em 
gestão ambiental, comprovada 

mediante a apresentação de 
certidão de acervo técnico CAT;

Márcia C. L. Polidoro Geóloga

1) CAT emitida pelo CREA/PR de desempenho de função técnica de geologia 
na COMEC/RMC (01/01/1988 a 17/01/2019). A CAT especifica o 
desempenho da função de supervisão, acompanhamento e fiscalização de 
planos de planos de controle ambiental;
2) CAT emitida pelo CREA/PR de desempenho de cargo/função de assessoria 
técnica na coordenadoria de recursos hídricos da SEMA/PR (16/06/2014 a 
31/01/2015).

160 a 174 122 a 137 2 - ACEITO

e
1 (um) profissional da área de 

mobilidade urbana

profissional com formação em 
arquitetura e urbanismo ou 

engenharia civil; e experiência 
de, no mínimo, 3 (três) anos, 

com serviços associados à 
elaboração de planos ou 

projetos de mobilidade urbana, 
comprovada mediante 

apresentação de 
declaração/atestado emitidos 

por instituições ou 
apresentação de certidão de 
acervo técnico CAT expedida 

pelo CAU ou CREA;

Tami Szchman Arquiteta

1) CAT-A emitida pelo CAU de revisão do PDM de Campo Grande/MS 
(15/03/2016 a 17/05/2017);
2) CAT-A emitida pelo CAU de Plano Diretor Urbano Participativo de 
Transporte Público coletivo e de Mobilidade Urbana de Jaraguá do Sul/SC 
(27/01/2015 a 28/12/2016);
3) CAT-A emitida pelo CAU de elaboração de estudo de transporte urbano 
de corredor de BRT e revisão do Plano Diretor de Transporte Urbano do 
Distrito Federal (04/04/2018 a 02/09/2018);
4) CAT-A emitida pelo CAU de coordenação técnica adjunta para a 
elaboração do Plano Diretor e Plano de Mobilidade Urbana de Ponta Grossa 
(26/03/2018 a 02/09/2019);
5) CAT-A emitida pelo CAU de coordenação adjunta do Plano Diretor de 
Araucária (09/02/2018 a 09/07/2019).

179 a 239 142 a 202 2 - ACEITO
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PRSign | Documento assinado eletronicamente por Vilma Regina Goncalves Dias (22/07/2020 08:46:30) e Fernando Domingues Caetano (22/07/2020 09:45:40). Verifique a autenticidade em http://sistemas.paranacidade.org.br/dss/prsign [controle: 2020072208463023]



f
1 (um) profissional com 

conhecimento em mecanismos 
de participação

profissional com formação em 
filosofia, sociologia, pedagogia, 

psicologia, assistência social, 
ciências sociais, antropologia ou 
outras; com, no mínimo, 3 (três) 

experiências distintas de 
facilitação da participação em 

eventos, comprovada por 
declaração ou atestado emitido 

pelo Contratante;

Fabiana Baran Cargano Cientista Social

1) Atestado emitido pela empresa Vertrag de atuação como consultora na 
área de sociologia como membro da equipe que elaborou o PDM de Campo 
Largo em conjunto com CAT-A e atestado do município de Campo Largo 
citando a profissional como relacionada com aspectos sociais e de 
participação;
2) Atestado emitido pela empresa IGPlan Inteligência Geográfica de atuação 
da profissional como consultora nos serviços de coordenação e estudos do 
meio socio-econômico para a elaboração do Plano de Manejo da Estação 
Ecológica de Maracá-Jipioca, envolvendo a participação nas reuniões 
abertas à população;
3)Atestado emitido pela empresa IGPlan Inteligência Geográfica de atuação 
da profissional como consultora nos serviços de coordenação e estudos do 
meio socio-econômico para a elaboração do Plano Ambiental de 
Conservação e Uso do Reservatório Artificial da Usina Hidrelétrica Colíder-
MT, envolvendo a realização de audiências públicas;
4) Atestado emitido pela empresa Vertrag de atuação como consultora na 
área de sociologia como membro da equipe que elaborou os PDMs de 
Colíder, Itaúba e Nova Canaã do Norte, estado do MT, envolvendo a 
realização de oficinas participativas, reuniões comunitárias, seminárias 
institucionais e conferências municipais.

256 a 260 208 a 223 2 - ACEITO

g
1 (um) profissional da área de 
direito urbanístico e ambiental

profissional com formação em 
direito, devidamente registrado 
junto à Ordem dos Advogados 
do Brasil; e experiência de, no 

mínimo, 3 (três) anos na 
elaboração de instrumentos 

técnico-jurídicos de 
ordenamento urbanístico ou 

ambiental, comprovada 
mediante apresentação de 

declaração emitida por 
instituições públicas;

Luciane Leiria Taniguchi Advogado

1) Atestado emitido pelo município de Araucária de participação na revisão 
do PDM (09/02/2018 a 09/07/2019);
2) Atestado emitido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Ponta Grossa de participação da equipe de consultoria de revisão do PDM e 
Plano de Mobilidade Urbana (26/03/2018 a 02/09/2019);
3) Atestado emitido pelo município de Jaraguá do Sul/SC de participação na 
equipe técnica de consultoria responsável pela elaboração do Plano 
Municipal de Transporte Coletivo e Plano de Mobilidade (27/01/2015 a 
28/12/2016);
4) Atestado emitido pelo município de Campo Grande/MS de participação 
na equipe de consultoria responsável pela revisão do PDM (15/03/2016 a 
17/05/2017). 

265 a 313 229 a 277 2 - ACEITO

h
1 (um) profissional da área de 

saneamento básico

profissional com formação em 
engenharia, com experiência 

de, no mínimo, 3 (três) anos na 
elaboração de planos de 

saneamento básico, 
comprovada mediante 

apresentação de 
declaração/atestado emitidos 

por instituições ou 
apresentação de certidão de 
acervo técnico CAT expedida 

pelo CREA;

Helder Nocklo Engenheiro Ambiental

1) CAT emitida pelo CREA/PR de elaboração de Plano Municipal de Recursos 
Hídricos e Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do 
município de Palmeira/PR (17/09/2008 a 20/02/2009);
2) CAT emitida pelo CREA/PR de elaboração de Plano Municipal de Recursos 
Hídricos de Toledo/PR (13/04/2015 a 13/01/2017);
3) CAT emitida pelo CREA/PR de coordenação adjunta da elaboração de 
Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Luiziana/PR 
(01/10/2012 a 20/07/2016);
4) CAT emitida pelo CREA/PR de coordenação adjunta da elaboração de 
Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Telêmaco Borba/PR 
(15/06/2016  a 20/12/2017);
5)CAT emitida pelo CREA/PR de coordenação adjunta da elaboração de 
Plano Municipal de Saneamento Básico dos municípios de Abaré, 
Chorrochó, Lagoa Grande, Macucuré (31/08/2017  a 21/11/2018).

319 a 353 283 a 317 2 - ACEITO

14.2.4.4
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i
1 (um) profissional de 

geoprocessamento

profissional com nível superior e 
experiência de, no mínimo, 3 

(três) anos em 
geoprocessamento, 

comprovada mediante a 
apresentação de certidão de 
acervo técnico CAT expedida 

pelo CAU ou CREA;

Ivo Hauer Maschitzky Geólogo

1) CAT emitida pelo CREA/PR de serviços de revisão, atualização e 
complementação de cadastro da atividade mineral na área de abrangência 
do arranjo produtivo de cal e calcário do Paraná (15/09/2006 a 15/12/2006);
2) CAT emitida pelo CREA/PR de coordenação de serviços de consultoria 
para a elaboração do perfil das águas subterrâneas do município de 
Curitiba/PR (17/01/2001 a 03/05/2001);
3) CAT emitida pelo CREA/PR de levantamentos básicos para 
dimensionamento das obras de recuperação da praia de Matinhos/PR 
(01/10/1994 a 01/02/1995);
4) CAT emitida pelo CREA/PR de coordenação de equipe multidisciplinar 
para a elaboração de estudo técnico ambiental para criação de unidade de 
conservação no município de São José dos Campos/SP (26/09/2008 a 
26/12/2008);
5) CAT emitida pelo CREA/PR de levantamento geológico da área para 
avaliação do potencial de implantação/extensão do aterro sanitário da 
caximba - Curitiba/PR (21/05/2003 a 09/06/2003);
6) CAT emitida pelo CREA/PR de pesquisa mineral da substância migmatito 
do ouro nos municípios de Campina Grande do Sul e Bocaiúva do Sul, com 
mapeamento geológico (14/03/2003 a 18/03/2004);
7)CAT emitida pelo CREA/PR de serviços de geoprocessamento para a 
elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico dos municípios de 
Abaré, Chorrochó, Lagoa Grande, Macucuré (31/08/2017  a 21/11/2018).

359 a 393 323 a 357 2 - ACEITO

j
1 (um) profissional com 

formação superior para atuar 
como redator

- Carlos Eduardo de Mira Comunicação Social Diploma de bacharel em comunicação social pela UFSC. 397 361 2 - ACEITO

k
1 (um) profissional de 

tecnologia da informação e 
comunicação

profissional com formação 
superior em tecnologia da 

informação e comunicação para 
apoio técnico/operacional, 

editoração eletrônica e 
programação visual com base 

em programas usuais

Geraldo D. Siqueira Tecnologia da Informação
Diploma de Pós-Graduação (mestrado) em comunicação e linguagens pela 
UTP.

401 365 2 - ACEITO

l
1 (um) profissional para 

desempenhar a função de 
secretaria

- Evelin L. Palu Engenheira Ambiental Diploma de Engenheiro Ambiental pela UFPR. 405 369 2 - ACEITO
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