OGARITO BORGIAS LINHARES
2 Formação Acadêmica
 Graduação em Engenharia Civil (Ênfase em Portos e Hidrovias ).
UFPR , 1975-1980 (www.ufpr.br)
 Curso de pós –graduação em Matemática Financeira .UFPR , -1985
(www.ufpr.br).
3 Experiência Profissional
3.1 Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA (1980 - ... )
 Assessor da Superintendência , 2005- 2010
 Diretor Técnico, 2003-2004
 Chefe da Divisão de Engenharia, 1990-1992.
 Chefe do Departamento de Operações

,1989-1990.

 Chefe de Operações da Divisão de Silos , 1987-1988.
 Assessor da Diretoria Administrativa e Financeira, 1985 -1987.
 Assessor da Divisão de Engenharia ,1980 -1984
 Engenheiro PVN , 1980 - ...

3.2 Prefeitura Municipal de Paranaguá ( 1993-1996)
 Secretário Municipal de Obras e Habitação, 1993-1996.
 Secretário Municipal Extraordinário ,1993-1993.
3.3 Camará Municipal de Paranaguá (1997-2004)
 Presidente da Casa ,1997-1998
 Vereador ,1997 -2004

3.4 Conselho de Autoridade Portuária de Paranaguá e Antonina
 Conselheiro do CAP, 2003-2004

3.4 Conselho de Autoridade Portuária de Antonina
1

 Conselheiro do CAP, 2007-2008.

3.5 Na área de entidades profissionais


Engenheiro credenciado Perito pela Receita Federal, tendo sido fundador
e exercido a direção da Associação dos Assistentes Técnicos Aduaneiros
do Litoral do Paraná – AATALP, fundada em 05/05/1984,até o ano
de1992.

Destacam-se as atividades:
i ) Portuárias
i-1) Obras – Fiscalização
 Reforma e aprofundamento,do cais e cortina de estacas dos berço 202 à
204, do Cais Comercial de Paranaguá , 1983-1984 .
 Terminal Publico de Fertilizantes, 2007- 2008.
 Terminal Publico de Álcool , 2006-2007
 Silo graneleiro de 107.000 toneladas , 2008 -2009.
 Sistema de coleta de esgoto e recalque do Cais Comercial da APPA –
PROSAN ,2001-2002 .

i-2) Projetos de Engenharia
 Terminal Publico de Fertilizantes, projeto básico utilizado na licitação ,
2005.
 Co- autor do projeto de dragagem do Canal da Galheta, via marítima de
acesso aos portos do Paraná, e do projeto de engordamento da faixa de
areia de Matinhos , 2007.
 Coordenador dos estudos e projetos para obras de pavimentação em
concreto dos 25 quilômetros das vias de acesso ao Porto de Paranaguá.
 Membro da equipe de técnicos encarregada pela direção da APPA ,
para analisar condições e propor sugestões , a fim de viabilizar a
implantação do porto da Ponta do Poço , no Pontal do Paraná, 2007 .

i-3) Licitações e Chamamentos Públicos
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Designado, através Portaria nº 234/09-APPA , para compor a comissão
especial com atuação no
Edital de Chamamento Público nº 03/09APPA , datado de 18/12/2009, que tinha como objeto a instalação de
infraestrutura adequada a promover o transporte das cargas por meio de
transportadores de correia desde os pontos de desembarque localizados
no Terminal Público de Fertilizantes até as instalações de ensilagem em
armazéns retroportuários , resultando 03 contratos de passagem.
Presidente da Comissão de Licitação que gerou o contrato de
arrendamento nº 001/94 entre à APPA ,
e LOUIS DREYFUS
COMMODITIES BRASIL S.A ( sucessora da COINBRA S/A) de um
terminal de exportação de graneis de origem vegetal com 16.280,00m2,
com inicio em 06/01/1994 e termino em 05/01/2024.
Presidente da Comissão de Licitação que gerou o contrato nº02/94 entre
à APPA ,
e INTERALLI Adm.e Part. S.A
de um terminal de
exportação de graneis de origem vegetal com 16.280,00m2, com inicio
em 12/01/1994 e termino em 11/01/2024.

ii ) No Município de Paranaguá
ii-1) Obras – Fiscalização e Coordenação





Drenagem 80 km com tubos em concreto de vários diâmetros ,execução
terceirizada 1993-1996.
Pavimentação em asfalto a frio de 60km , nas áreas de expansão do
município,execução com equipe e equipamentos próprios ,1993-1996.
Duplicação das vias de acesso em pavimento asfaltico da entrada da
cidade , através de convenio com o DER/PR ,1995-1996.
Implantação do CAIC em parceria com o Governo Federal ,1995.

ii-2) Projetos de Engenharia .


Responsável pela elaboração do termo de referencia para a contratação
do projeto de urbanização da Praça 29 de julho , junto ao rio Itibere , na
área histórica do mercado municipal,.1996.( projeto contratado Abrão
3

Assad).


Responsável pela elaboração do termo de referencia para a contratação
do projeto de urbanização da Praça da Fé , junto ao Santuário do Rocio ,
na área portuária do município ,.1996.( projeto contratado Abrão Assad).

ii-3) Licitações e Concessões







Presidente da CLEOS –Comissão Licitação Especial de obras e
Serviços ,por duas vezes entre 1993 e 1996 .
Responsável pelo cálculo da tarifa a ser praticada pela concessionária
do transporte coletivo , e pela avaliação do Custo Total e de suas
duas parcelas, uma referente ao Custo Variável e outra ao Custo Fixo,
que eram apropriados sob seu acompanhamento , 1993 – 1996
Representante do Município de Paranaguá na Comissão Especial de
Licitação, que através da CAGEPAR, abriu certame na modalidade
concorrência pública através do Edital n.º 001/95 ,para contratar
empresa para a subconcessão da gestão integrada dos sistemas e
serviços de saneamento básico de água e de esgotos sanitários no
perímetro urbano da cidade de Paranaguá. 1995 -1996 .
Coordenador da terceirização da coleta , transporte e disposição final do
lixo do município,através de licitação pelo período de 5( cinco anos ) ,
1996 .

.
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