ORLANDO DE ALMEIDA RAZÕES JÚNIOR

Formação Acadêmica
Universidade Norte do Paraná - UNOPAR
MBA em Gestão Pública, 2015 - 2016.
Fundação Getúlio Vargas - FGV
MBA em Gerenciamento de Projetos, 2013 - 2015.
Universidade Santa Cecília - UNISANTA
Engenharia Civil, 1995 - 2000.

Cursos
Instituto Legislativo Brasileiro - ILB
Direito administrativo para gerentes no setor público, 2016 – 35h. Introdução ao
orçamento público, 2016 – 40h.
Tribunal de Contas da União - TCU
Controles na administração pública, 2016 – 30h.
Planejamento governamental e gestão orçamentária e financeira, 2016 – 30h.
Obras públicas de edificações e de saneamento – módulo planejamento, 2016 – 50h.
Escola Nacional de Administração Pública - ENAP
Gestão e fiscalização de contratos administrativos, 2016 – 40h.
Vianna & Consultores Associados
Licitações e contratos para obras e serviços de engenharia, Viana, 2016 – 24h.

Experiência Profissional
AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (SANTOS PORT AUTHORITY – SPA)
Supervisor
(desde agosto de 2020)
Especialista Portuário – Engenheiro Civil
(entre março de 2019 e agosto de 2020)
Superintendente de Engenharia
(entre setembro de 2017 e fevereiro de 2019)
Gerente de Obras
(entre julho e setembro de 2017)

Chefe de Serviço
(entre fevereiro de 2014 e julho de 2017)
Especialista Portuário – Engenheiro Civil
(entre setembro de 2011 e fevereiro de 2014)
Gerente de Obras Civis e Linhas Férreas (em substituição)
(janeiro e abril de 2012)
Gerente de Obras Terrestres (em substituição)
(fevereiro de 2012; fevereiro e março de 2013; abril de 2014 e abril de 2015)
Gerente de Obras (em substituição)
(março de 2016; julho a outubro de 2016 e março a julho de 2017)
Responsável Técnico pela Segurança da Barragem da PCH Itatinga
(março de 2018 a dezembro de 2019)
Engenheiro integrante do Grupo Multidisciplinar responsável pela elaboração do EAR – Estudo
de Avaliação de Riscos e do PSPP – Plano de Segurança Pública Portuária da SPA – 2020/2021

Gestor / Fiscal de Contratos
Contrato DP/02.2008
Supervisão e fiscalização da execução dos serviços de engenharia para conservação civil realizados
nas edificações em ambas as margens do Porto de Santos
(setembro a dezembro de 2011)
Contrato DP/50.2011
Supervisão e fiscalização da prestação dos serviços de engenharia na execução da manutenção
civil das edificações em ambas as margens do Porto de Santos.
(janeiro a abril de 2012)
Contrato DP/24.2011
Supervisão e fiscalização da execução de obras e serviços para melhoria do sistema viário da
margem esquerda do Porto de Santos - Avenida Perimetral, situada no município de Guarujá/SP.
(abril de 2012 a setembro de 2013)
Contrato DP/38.2011
Supervisão e fiscalização da prestação de serviços de assessoria técnica à fiscalização no
gerenciamento e acompanhamento da qualidade dos projetos e obras de melhoria do Sistema Viário
da Margem Esquerda do Porto de Santos - Avenida Perimetral, situada no município de Guarujá/SP.
(abril de 2012 a março de 2014)
Contrato DP/34.2012
Supervisão e fiscalização da prestação dos serviços de adequação do Projeto Executivo da obra da
Avenida Perimetral da Margem Esquerda do Porto de Santos.
(agosto a novembro de 2012)
Carta-Contrato DP-ED/166.2014
Supervisão e fiscalização da prestação dos serviços de análise do pleito de reequilibro econômicofinanceiro do Contrato DP/24.2011, celebrado com a CONSTRAN S.A. Construções e Comércio.
(outubro a novembro de 2014)
Contrato DP/51.2014
Gestão, supervisão e fiscalização da execução das obras de recuperação e reforço estrutural para
aprofundamento dos berços entre os armazéns 12A e 23, no Porto de Santos.
(outubro de 2014 a abril de 2018)

Contrato DP/66.2014
Gestão, supervisão e fiscalização dos serviços de Assessoria Técnica à Fiscalização dos Serviços
Subaquáticos e de Superfície, relativos às Obras de Recuperação e Reforço Estrutural para
Aprofundamento dos Berços entre os Armazéns 12A e 23, no Porto de Santos.
(outubro de 2014 a abril de 2018)
Contrato DP/53.2015
Supervisão e fiscalização da execução de obras de restauração do frontispício do Rio dos Soldados,
situado na bacia do mercado, e restauração do canal do mercado, situado à Avenida Ulrico Mursa.
(agosto de 2015 a outubro de 2016)
Contrato DIPRE/28.2016
Supervisão e fiscalização dos serviços de assistência técnica e revisão/elaboração de projeto das
obras de recuperação e reforço estrutural para aprofundamento dos berços entre os armazéns 12A e
23, no Porto de Santos, pelo prazo de 13 (treze) meses.
(março de 2016 a abril de 2017)
Contrato DIPRE/99.2017
Gestão e supervisão da prestação dos serviços de elaboração de Projeto Executivo e execução de
obras emergenciais para reestabelecimento da integridade do sistema de transmissão de energia da
Usina Hidrelétrica de Itatinga, na Margem Esquerda do Porto de Santos.
(novembro de 2017 a maio de 2018)
Contrato DIPRE/100.2017
Gestão e supervisão da prestação dos serviços de elaboração/validação de projeto executivo e
execução de obras emergenciais para estabilização da torre metálica nº 163 da rede de transmissão
de energia da Usina Hidrelétrica de Itatinga – margem esquerda – Porto de Santos.
(novembro de 2017 a janeiro de 2018)
Contrato DIPRE/47.2018
Gestão e supervisão da prestação dos serviços de recuperação da pavimentação asfáltica na via de
acesso rodoviário à Ilha Barnabé, na margem esquerda do Porto de Santos.
(agosto de 2018 a fevereiro de 2019)

Área de Atuação
Supervisão de projetos que envolvam assuntos complexos; cronogramas de serviços, projetos e
obras. Assessoramento técnico aos Diretores, Superintendentes e Gerentes, analisando
proposições e problemas pertinentes à área de responsabilidade, propondo alternativas de
soluções. Condução de estudos, diretrizes, planos, programas, metas e critérios de execução nos
trabalhos específicos, inerentes ao ramo de atividade. Redação de textos e relatórios técnicos, bem
como informações e pareceres em processos que abordem assuntos complexos na especialidade.
Planejamento, programação, organização e controle de projetos. Direção, acompanhamento e
fiscalização de obras e serviços técnicos de médio e grande porte, contratados a terceiros, com o
controle quantitativo e qualitativo dos mesmos. Participação da programação, inspeção, execução,
controle e acompanhamento de obras e serviços com o menor impacto às operações do Porto.
Fiscalização e acompanhamento da elaboração de projetos a cargo de consultores externos;
análise de projetos de desenvolvimento e ampliação de terminais; obras e serviços técnicos a cargo
de empreiteiros, controlando qualitativamente as obras de arrendatários.
NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.
Período: Dezembro/2007 a Agosto/2011.
Função: Engenheiro Pleno / Engenheiro Sênior.
Área de Atuação: Supervisão da equipe de arquitetos e engenheiros; Fiscalização de contratos,
obras civis, serviços técnicos e análise de projetos de terceiros; Execução de serviços de
Manutenção Civil, Caldeiraria, Ajustagem, Carpintaria e Pintura.

LA.

FALCÃO

BAUER

C.T.C.Q.

LTDA.

Periodo: Selembro/2006 a Dezembro/2007.
Função: Engenheiro Pleno.
Área de Atuação: Fiscalização de contratos, obras civis, serviços técnicos e análise de proJetos de
terceiros, Execução de serviços de Manutenção Civil, Caldeiraria e Ajustagem .

PRADO & OLIVEIRA ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO L TOA.
Período: Janeiro a Abríl/2006 e Mato a Agosto/2006.
Função: Engenheiro Pleno.
Área de Atuação: Fiscalização de contratos, obras avis, serviços técnicos e análise de projetos de
terceiros: Execução de serviços de Manutenção Civíl, Caldeiraria e Ajustagem.
ENGER ENGENHARIAS/A.
Periodo: Janeiro/2003 a Dezembro/2005.
Função: Engenheiro Pleno
Área de Atuação: Fiscalização de contratos, obras ciVts, serviços técnicos e análise de projetos de
terceiros; Execução de serviços de Manutenção Civil. Caldeiraria e Ajustagem .
SANCHES, PRADO ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/C LTOA.
Perlodo: Maio/2002 a Janeiro/2003.
Função: Engenheiro Júnior.
Área de Atuação: Fiscalização de contratos, obras civis, serviços técnicos e análise de projetos de
terceiros; Execução de serviços de Manutenção Civil, Caldeiraria e Ajustagem.
MAZZINI - ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA.
Prestação de serviço: Construtora BEMA Uda. - Matão- SP.
Local : CITROSUCO Paulista S/A - Santos - SP.
Período: Janeiro/2001 a Março/2002.
Função: Engenheiro Civil.
Área de Atuação: Execução das obras e serviços de edificações, fundações rasas e profundas,
estruturas em concreto, instalação hidráulica e revestimentos para construção do Terminal 29,
armazém frigorífico para armazenagem e operação de exportação de suco de laranja pronto e
concentrado.

Atualizado em 30 de abril de 2021 .

