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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.)   De acordo com o item 8.2.4.b é exigida a comprovação de que a empresa licitante possua 2 

profissionais, sendo 1 (um) Coordenador Geral e 1 (um) Coordenador de Topografia, 

e que os mesmos devem ser engenheiros agrimensores. 

Pergunta-se: De acordo com o Sistema CREA/CONFEA o artigo 28 do Decreto Federal 23.569/33 regula as 

atribuições de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor, sendo que no artigo 28 dá atribuição dos 

engenheiros civis formado antes de 1993 para executarem levantamentos topográficos e 

geodésicos, bem como todos os serviços afins, cujo decreto ora reproduzimos:  

“Decreto nº 23.569 de 11 de Dezembro de 1933 

Regula o exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto  e  de  aqrimensor. 

 

Art. 28. São da competência do engenheiro civil: 

 

a) trabalhos topográficos e geodésicos; 
 

b) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as suas obras 
complementares; 
 

c) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de rodagem e de ferro; 
 

d) o estudo, projeto, direção, fiscalização, construção das obras de captação e abastecimento 
de água; 
 

e) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e irrigação; 
 

f) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras destinadas ao 
aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos às máquinas e fábricas; 
 

g) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras relativas a portos, rios e 
canais e dos concernentes aos aeroportos; 
 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/116690/decreto-n-23-569-de-11-de-dezembro-de-1933#art-28
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h) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras peculiares ao saneamento 
urbano e rural; 

 

i) projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo; 
 

j) a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com a especificação das alíneas a a i; 

 

l) perícias e arbitramentos referentes à matéria das alíneas anteriores”. 

 

Resposta: Não – pois, em atendimento ao Decreto nº 23.569 de 11 de dezembro de 1933, que dispõe sobre as 

atividades e atribuições profissionais do engenheiro civil, este profissional, com as devidas 

comprovações através de CAT’s e Atestados, devidamente chancelados pelo Conselho, poderão 

exercer as funções de Coordenador Geral  e/ou  Coordenador de Topografia. 

 

2º  Questionamento: 

2.) De acordo com o item 8.2.4.c.2  é  exigida a experiência do responsável técnico possuir 

experiência nos serviços compatíveis com a licitação, dentre eles serviços de “Elaboração de 

Laudos de Avaliação de Terrenos, Edificações e Benfeitorias”. De acordo com a resolução 218/73 

de 29 de junho de 1973, que dá atribuições do engenheiro agrimensor, que ora reproduzimos o 

engenheiro agrimensor tem as  seguinte atribuições:   

  

“Art. 4º - Compete ao ENGENHEIRO AGRIMENSOR: 

 

I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta 

Resolução, referente a levantamentos topográficos, batimétricos, 

geodésicos e aerofotogramétricos; locação de: 

 

a)-loteamentos; 

b)-sistemas de saneamento, irrigação e drenagem; 

c)-traçados de cidades; 

d)- estradas; seus serviços afins e correlatos”. 

 

Portanto, está correto o nosso entendimento de que o engenheiro agrimensor pode executar 

serviços de levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos, aerofotogramétricos e 

locações, mas não pode executar serviços de “Elaboração de Laudos de Avaliação de 

Terrenos, Edificações e Benfeitorias”, assim o responsável técnico terá que ser 

engenheiro civil, assim como o Coordenador Geral? 
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Resposta: Não - 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”. Portanto, toma-se como 

base o entendimento. 

 

   

Comissão  Permanente de Licitação – Compel 

   Manoel   Alves  Carneiro 

          Presidente Execicio 

 


