
 

 
Respostas a questionamentos de empresas 

 

Referência: Pregão Eletrônico nº 0009/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
00048.2020.CEL.PE.0009.APAC. Contratação de empresa com comprovada experiência 
em Planos de Recursos Hídricos para a elaboração do Plano Hidroambiental da Bacia 
Hidrográfica do Rio Goiana e do Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos 6 (PHA 
Goiana e GL6) 
 
 
Questionamentos de empresa, recebido por e-mail em 05/03/2021 
 
No que se refere ao item 13.3.4: 
A empresa licitante deverá disponibilizar, no mínimo, a seguinte equipe técnica 
(Equipe Chave) para executar os serviços: 
Coordenador Geral - Graduação em Engenharia Civil, Geologia ou Geografia com 
experiência profissional maior ou igual a 10 anos e experiência comprovada em 
coordenação de elaboração de planos na área de recursos hídricos. 
Especialista em Hidrologia - Graduação em Engenharia Civil, Geologia ou Geografia 
com experiência profissional maior ou igual a 5 anos, pós-graduação na área de 
Hidrologia e experiência comprovada na elaboração de planos de recursos hídricos. 
Mobilizador - Graduação nas áreas de Ciências Humanas ou Sociais, com experiência 
profissional maior ou igual a 5 anos e experiência comprovada em organização, 
mobilização social e moderação de eventos. 
  
Apresentamos os seguintes questionamentos: 
 

1. Entendemos que na Função de Coordenador Geral, o profissional Engenheiro 
Cartógrafo possui a mesma atribuição técnica que o profissional de Geografia, 
conforme o Artigo 6° da RESOLUçãO Nº 218, DE 29 JUN 1973: “Art. 6º - 
Compete ao ENGENHEIRO CARTóGRAFO ou ao ENGENHEIRO DE GEODéSIA E 
TOPOGRAFIA ou ao ENGENHEIRO GEóGRAFO: 
I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e 
aerofotogramétricos; elaboração de cartas geográficas; seus serviços afins e 
correlatos.” 

  
2. Na função de Especialista em Hidrologia, o profissional da área de Engenharia 

Ambiental consegue atender ao solicitado, visto que pertence a mesma 
modalidade da Engenharia Civil, conforme o Artigo 4° da Resolução do Confea 
Nº 447, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000: “Art. 4º Os engenheiros ambientais 
integrarão o grupo ou categoria da Engenharia, Modalidade Civil, prevista no 
art. 8º da Resolução 335, de 27 de outubro de 1989.” 

  
3. No que se refere ao profissional Mobilizador, graduado em Ciências Humanas 

ou Sociais, com experiência profissional maior ou igual a 5 anos e experiência 
comprovada em organização, mobilização social e moderação de eventos, a 
comprovação poderá ser por apresentação de currículo e/ou Diploma? 



 

  
Solicitamos por gentileza, inclusão do Engenheiro Cartógrafo na função de 
Coordenador Geral e do Engenheiro Ambiental na função de Especialista de Hidrologia 
no item supracitado acima. 
  
Ficamos no aguardo. 
 
 
 

Respostas: 
 
Os questionamentos da empresa foram encaminhados pela Comissão Especial de 
Licitação-CEL desta APAC para apreciação, análise e resposta do setor demandante, 
Gerência de Planos e Sistema de Informações de Recursos Hídricos - GPSI, o qual, por 
meio do Gerente Erik Cavalcanti e Silva, enviou as seguintes respostas: 
 
1 - A Resolução citada equipara as funções do Engenheiro Cartógrafo às do Engenheiro 
Geógrafo, e não à do Geógrafo. 
As atribuições do Geógrafo que permitem o pleito do profissional à função de 
Coordenador são as detalhadas na Lei 6.664 de 1979. 
 
2 - Os Termos de Referência serão modificados com a inclusão da Engenharia 
Ambiental no rol de formações possíveis, tanto para a Coordenação como para o 
Especialista em Hidrologia. 
 
3 - Os Termos de Referência serão modificados para incluir o modo de comprovação 
da formação dos profissionais. 
 
 
 
Em 08/03/2021, 
 
Atenciosamente, 
Erik Cavalcanti e Silva 
Gerência de Planos e Sistema de Informações de Recursos Hídricos 
 
 
 
Questionamentos da empresa em 08/03/2021, após respostas acima: 
 
Após receber a resposta do questionamento, verificamos que há algum equívoco 
quanto as atividades mencionadas no e-mail anterior, visto que, as atividades 
atribuídas pelo Geógrafo e Engenheiro Geógrafo são as mesmas segundo a Resolução 
N° 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, complemento da Lei nº 6.664, de 26 de junho de 
1979 que trata das atribuições técnicas do Geógrafo no qual constatamos que o 
Engenheiro Cartógrafo pode realizar a atividade técnica de Coordenação 
conforme Artigo 6° da RESOLUçãO Nº 218, DE 29 JUN 1973. 
 
 



 

Resposta: 
 
O Art. 6º da Resolução nº 218, de 29 de Junho de 1973 cita que "Compete ao 
ENGENHEIRO CARTóGRAFO ou ao ENGENHEIRO DE GEODéSIA E TOPOGRAFIA ou ao 
ENGENHEIRO GEóGRAFO: I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 
1º desta Resolução, referentes a levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos 
e aerofotogramétricos; elaboração de cartas geográficas; seus serviços afins e 
correlatos." 
Nenhuma das atividades destacadas em vermelho é o foco principal da Elaboração de 
um Plano de Recursos Hídricos. 
 
A Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979 que disciplina a profissão de Geógrafo, lista em 
seu Art 3º, as competências da profissão, tais como: 
 
"I - reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter físico-geográfico, 
biogeográfico, antropogeográfico e geoeconômico e as realizadas nos campos gerais e 
especiais da Geografia, que se fizerem necessárias: 
a) na delimitação e caracterização de regiões e sub-regiões geográficas naturais e 
zonas geoeconômicas, para fins de planejamento e organização físico-espacial; 
b) no equacionamento e solução, em escala nacional, regional ou local, de problemas 
atinentes aos recursos naturais do País; 
c) na interpretação das condições hidrológicas das bacias fluviais; 
d) no zoneamento geo-humano, com vistas aos planejamentos geral e regional; 
e) na pesquisa de mercado e intercâmbio comercial em escala regional e inter-regional; 
f) na caracterização ecológica e etológica da paisagem geográfica e problemas 
conexos; 
g) na política de povoamento, migração interna, imigração e colonização de regiões 
novas ou de revalorização de regiões de velho povoamento; 
h) no estudo físico-cultural dos setores geoconômicos destinado ao planejamento da 
produção; 
i) na estruturação ou reestruturação dos sistemas de circulação; 
j) no estudo e planejamento das bases físicas e geoeconôrnicas dos núcleos urbanos e 
rurais; 
l) no aproveitamento, desenvolvimento e preservação dos recursos naturais; 
m) no levantamento e mapeamento destinados à solução dos problemas regionais; 
n) na divisão administrativa da União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios." 
 
Dos quais entendemos que boa parte é de interesse na Elaboração de um Plano de 
Recursos Hídricos e não é compartilhada com o profissional de Engenharia 
Cartográfica. 
 
Finalmente, sobre a Resolução 1.048 de 14 de agosto de 2013, não há menção ao 
profissional de Engenharia Cartográfica. 
 
Do exposto entende-se que o profissional de Engenharia Cartográfica tem as mesmas 
atribuições que o Engenheiro Geógrafo no que se refere ao detalhado na Resolução nº 
218, de 29 de Junho de 1973 (texto destacado em vermelho). O Geógrafo, por sua vez, 
tem, além destas atribuições, as detalhadas na Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979, 
que não são compartilhadas com o profissional Engenheiro Cartógrafo. Desta forma o 



 

profissional de Engenharia Cartográfica não é apto para pleitear a função de 
coordenador da Equipe-Chave na elaboração do Plano de Recursos Hídricos em tela, 
podendo ser, no entanto, de grande valia na a composição da Equipe de Apoio. 
 
Em 08/03/2021, 
 
Atenciosamente, 
Erik Cavalcanti e Silva 
Gerência de Planos e Sistema de Informações de Recursos Hídricos - GPSI/APAC 
 
 
 
 
Em 09/03/2021 
Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 
 
 


