
 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

NOME: Liana de Andrade Vasconcelos 
CARGO: Coordenador de Infraestrutura 
E-MAIL INSTITUCIONAL: liana.andrade@docasdoceara.com.br 
TELEFONE INSTITUCIONAL: (85) 3266-8973 
 
FORMAÇÃO 

CURSO: Engenharia Civil (Graduação) 
PERÍODO: 2000-2004 
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Ceará 
 

CURSO: Engenharia de Segurança do Trabalho (Pós-Graduação) 
PERÍODO: 2005-2007 
INSTITUIÇÃO: Faculdade Leão Sampaio 
 

CURSO: Administração da Qualidade (Pós-Graduação) 
PERÍODO: 2007-2009 
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Ceará 
 

CURSO: Planejamento e Controle de Obras (MBA) 
PERÍODO: 2013-2016 
INSTITUIÇÃO: INBEC – Instituto Brasileiro de Educação Continuada 
 

EXPERIÊNCIAS 

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 
PERÍODO: 03/2021 até 02/2022 
ATIVIDADES: Assessora da Diretoria de Infraestrutura e Gestão Portuária. 
Gestão de atividades técnico-administrativas e operacionais. 
Elaboração de relatórios e pareceres técnicos para auxiliar a Diretoria na tomada de decisões. 
Planejamento estratégico de contratações, subsidiando tecnicamente a Diretoria na definição 
de escopo dos contratos de engenharia. 
Acompanhamento de rubricas orçamentárias. 
Análise da viabilidade técnica e orçamentária de contratações, incluindo de engenharia. 
Gestão de contratações junto às coordenadorias de engenharia, tecnologia da informação e 
operações portuárias. 
Gestão de contratos junto às coordenadorias para aprovação de pagamentos, visando a correta 
execução contratual. 
 

EMPRESA: MPI CONSTRUÇÕES LTDA 
PERÍODO: 04/2020 até 02/2021 
ATIVIDADES: Coordenadora da Sala Técnica de Engenharia. 



 

Planejamento, gestão e reprogramação das atividades de execução das obras de construção e 
reforma de 3 prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de Centro de Educação Infantil 
da SOP, de Escola de Ensino Fundamental da PMF, e de infraestrutura (drenagem, 
terraplenagem e pavimentação) da PMF. 
Análise de viabilidade técnica e financeira para seleção de editais para novas contratações de 
engenharia. 
Elaboração e implantação de processo para gestão financeira, com controle de receitas, 
despesas e resultados dos contratos de engenharia da empresa. 
 

EMPRESA: PILLASTRO ENGENHARIA LTDA 
PERÍODO: 02/2020 até 03/2020 
ATIVIDADES: Responsável pela Gestão de Engenharia do Escritório, coordenando os setores de 
engenharia, suprimentos, RH e financeiro. 
Engenharia: Análise de viabilidade técnica e financeira com a elaboração de orçamentos de 
engenharia com base em projetos e documentos técnicos para clientes particulares, como 
Extrafarma, Drogarias São Paulo, Bradesco, Lojas Americanas, Santander. Processos junto ao 
CREA. Elaboração de medição de serviços.  
Suprimentos: Análise, gestão e aprovação de compras de engenharia, baseado nas 
especificações técnicas e projetos. 
Financeiro: Aprovação de despesas, acompanhamento de receitas, análise de resultados dos 
projetos de engenharia. 
Diretoria: Key-User no projeto de implantação do Sistema de gestão integrada de engenharia 
Informakon. 
 

EMPRESA: PODIUM CONSTRUÇÕES LTDA 
PERÍODO: 11/2015 até 11/2019 
ATIVIDADES: Responsável pela Sala Técnica de Engenharia, coordenando equipe técnica de 
profissionais, para análise de viabilidade, contratação, gestão e entrega de obras de engenharia. 
Gerenciamento da integração de projetos de engenharia, levantamento de quantitativos, 
elaboração de orçamento e composições de custo. 
Gestão do cronograma físico-financeiro dos projetos de engenharia com acompanhamento de 
atividades, saldos e necessidades de aditivos e revisões do contrato. 
Elaboração de orçamentos de engenharia com base em projetos e documentos técnicos para 
análise de viabilidade técnica e financeira para contratos de: 
- Manutenção Preventiva e Corretiva de Instalações Prediais, Elétricas, Mecânicas e Eletrônicas: 
Caixa Econômica Federal (CE: prédios administrativos, agências de Fortaleza e do interior, RS: 
Pelotas), Banco do Brasil (CE e PI: prédios administrativos), Receita Federal do Brasil (CE e RN), 
SERPRO (CE), Banco Central (CE), Infraero (ES, MS, PB, PE, PI). 
- Execução de Obras: Caixa Econômica Federal (CE: prédios administrativos, agências de 
Fortaleza e do interior, PE: capital e interior, PI: capital e interior, RN: capital e interior), Banco 
do Brasil (CE, MA, PB, PE, PI, RN), Bradesco (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE), SOP-CE. 
 

EMPRESA: ENGEPLAN ENGENHARIA LTDA 
PERÍODO: 03/2013 até 09/2015 
ATIVIDADES:  



 

- Responsável pela Sala Técnica de Engenharia, coordenando equipe técnica de profissionais 
para análise de viabilidade, contratação, gestão e entrega de obras de engenharia do Programa 
Minha Casa Minha Vida junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil – 11/2013 até 
09/2015 – 1 ano e 11 meses. 
Gerenciamento da integração de projetos de engenharia, com análise da viabilidade técnica e 
financeira, levantamento de quantitativos, elaboração de orçamento e composições de custo. 
Revisão e aprovação da planilha orçamentária para contratação de engenharia junto a Caixa 
Econômica Federal. 
Gestão do cronograma físico-financeiro com acompanhamento de atividades, saldos e 
necessidades de aditivos e revisões do contrato de engenharia. 
Encerramento do contrato, com encontro de contas ao final do projeto de engenharia, junto a 
Caixa Econômica Federal. 
- Responsável pelo Setor de Suprimentos de obra do Programa Minha Casa Minha Vida, de 544 
unidades habitacionais, localizado no município de Pacatuba-CE – 05/2015 até 09/2015 – 5 
meses. 
- Responsável pelo Setor de Suprimentos de obra do Programa Minha Casa Minha Vida, de 1440 
unidades habitacionais, localizado no município de Caucaia-CE – 03/2013 até 10/2013 – 8 meses. 
Gerenciamento e logística de insumos da obra (materiais, máquinas e equipamentos), com a 
gestão de contratos junto a subempreiteiros. 
Planejamento e gestão das atividades de execução da obra, com elaboração e reformulação dos 
cronogramas, e acompanhamento de saldos e necessidades de aditivos e revisões do contrato. 
 

EMPRESA: PWE ENGENHARIA LTDA / CONSTRUTORA RODRIGUES LIMA LTDA 
PERÍODO: 03/2006 a 02/2013 
ATIVIDADES: Responsável pela Sala Técnica de Engenharia, coordenando equipe técnica de 
profissionais para análise de viabilidade, contratação, gestão e entrega de obras de engenharia. 
Gestão de contratos de obras em execução nos estados do Ceará, Pará, Bahia e Pernambuco, 
com integração junto ao setor de suprimentos e obra, gerenciando os processos de medição, 
reajuste e realinhamento de preços, aditivos de serviço e prazo, reformulação de cronogramas 
e planejamento. 
Análise de viabilidade técnica e financeira de editais para novas contratações, com base em 
projetos e documentos técnicos, com elaboração de proposta comercial para licitações nas 
esferas municipal, estadual e federal, em órgãos como Chesf, Codevasf, Infraero, SRH, Cagece 
(CE), Agespisa (PI), Caema (MA), Compesa (PE), Embasa (BA), Caern (RN), Deso (SE), Cagepa (PB). 
Key-User do projeto de implantação de software de gestão integrada de engenharia Versato, do 
grupo PINI. 
 

EMPRESA: PONTUAL ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
PERÍODO: 03/2005 a 02/2006 
ATIVIDADES: Engenheira Civil – Setor de Licitações e Contratos. 
Análise de viabilidade técnica e financeira para seleção de editais de licitações nas esferas 
municipal, estadual e federal, para prestação de serviços de manutenção de engenharia, junto 
a aeroportos, agências bancárias e repartições públicas, como Aeroporto Internacional Pinto 
Martins, Banco do Nordeste (BNB), Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Atlântico; 
e para serviços de construção, reforma e manutenção de postos de combustível, como 
Petrobrás e Texaco. 



 

Assessoria técnica e fiscalização às equipes nas obras. 
Participação no processo de implantação do Sistema de Qualidade e Produtividade do Habitat 
(PBQP-H) Nível A. 
 

OUTROS 

Curso de Aprimoramento #1 
Instituição: CENEP Santos 
Nome do curso: Fundamentos de Logística, Infraestrutura e Ambiente Portuário 
Carga horária: 131 hs  Data de realização: 30/08 a 09/12/2021 
 
Curso de Aprimoramento #2 
Instituição: Inove Soluções em Capacitação 
Nome do Curso: Lei das Estatais aplicada à Obras Públicas e à elaboração da Matriz de Riscos 
Carga Horária: 16 hs  Data de realização: 27 a 30/07/2021 
 
Curso de Aprimoramento #3 
Instituição: Escola de Negócios UNI7 
Nome do curso: Formação em BIM Management 
Carga horária: 64hs   Data de realização: 18/06 a 30/09/2018 
 
Curso de Aprimoramento #4 
Instituição: Uniconstruir 
Nome do curso: Análise de Projetos e Execução de Sistemas de Instalações Prediais 
Carga horária: 20hs   Data de realização: 26 a 30/06/2017 
 
Curso de Aprimoramento #5 
Instituição: Uniconstruir 
Nome do curso: Inspeção Predial e Auditoria Técnica Predial 
Carga horária: 20hs   Data de realização: 27/03 a 31/03/2017 
 
Curso de Aprimoramento #6 
Instituição: Uniconstruir 
Nome do curso: Planejamento e Controle Físico-Financeiro de Obras 
Carga horária: 20hs   Data de realização: 25 a 29/05/2015 
 
Curso de Aprimoramento #7 
Instituição: Coopercon, Sinduscon e Inovacon 
Nome do curso: Uso, Operação e Manutenção do Imóvel 
Carga horária: 16hs   Data de realização: 31/03 e 01/04/2015 
 
Habilidades 
Conhecimentos intermediários em Autocad, MsProject. 
Conhecimentos avançados em ferramentas de gestão integrada de engenharia: Sienge, Volare, 
Versato, RMSolum, Sislight, Orçafascio, Informakon. 
Domínio do Pacote Office. 
Domínio em contratações de engenharia embasadas nas Leis 13.303/2016 e 8.666/1993. 
Registro no CREA-CE. 
Inglês Avançado. 


