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CONCORRENCIA  PUBLICA n° 009/2018 

Objeto: Constitui o objeto da presente licitação, é a contratação de empresa especializada para 

prestação dos serviços de Levantamento Topográficos no Município de Camaçari – Bahia. 

 

UMA   PRETENSA   LICITANTE   QUESTIONOU   QUE 

1º  Questionamento: 

1. Com relação ao subitem 8.2.4, alínea “b” - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. Tendo em vista 
os arts. 4°  e  6° da resolução nº 218/73 do CONFEA, sendo assim:  
Diante ao exposto, é possível compreender que tanto o Coordenador-Geral como o 

Coordenador de Topografia, precisam comprovar graduação em Engenharia de 

Agrimensura ou Cartográfica, esse entendimento está correto? 

Resposta: Sim, desde que os mesmos comprovem sua capacidade técnica profissional conforme item 8.2.4 

alínea “a” e “c.2”. 

  

 2º  Questionamento: 

2. Com relação ao subitem 8.2.4, alínea “c.2” - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Serviço: 
Elaboração de Laudos de Avaliação de Terrenos, Edificações e Benfeitorias – Área 
total, maior ou igual à: 150und.  
Tendo em vista o art. 7° da resolução nº 218/73 do CONFEA, conforme Resolução nº. 

218/1973 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), 

associada a Resolução nº. 51/2013 do CAU/BR (Conselho de Urbanismo e Arquitetura 

do Brasil), sendo assim:  

Diante ao exposto, é possível compreender que o responsável técnico pelos serviços de 

avaliações precisa comprovar graduação em Engenharia Civil ou Arquitetura, esse 

entendimento está correto? 

Resposta: Sim, conforme a Resolução CONFEA nº 345, de 27 de julho de 1990, em seu artigo 2º - 

“Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em suas diversas especialidades, dos 

Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as 

vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bens móveis e imóveis, suas partes 

integrantes e pertences, máquinas e instalações industriais, obras e serviços de utilidade pública, 

recursos naturais e bens e direitos que, de qualquer forma, para a sua existência ou utilização, 

sejam atribuições destas profissões”. 
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