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Em resposta ao questionamento feito pela empresa   Novos Negócios e Expansão , temos a informar: 
 
Questionamento: 
 

Prezados senhores(as), boa tarde! 

 Em relação ao edital de Concorrência nº 001/2017, cujo objeto;  “elaboração dos estudos técnicos 

e projetos básico e executivo de engenharia viária para reestruturação e modernização do sistema 

de transporte coletivo urbano do município de Macapá”. 

 Segue meu questionamento em relação ao edital supracitado: 

 1.       Não é obrigatório à apresentação do CRC – Certificado de Registro Cadastral do município, 

correto? O edital epígrafe, não cita sobre, em nenhum momento, ou seja, o CRC não é um 

requisito de participação ou de habilitação neste caso, considerando o item 2. do edital – ” Em se 

tratando de licitação na modalidade de Concorrência, apenas poderão dela participar, nos 

termos previstos no art. 22, § 1°, da Lei n° 8.666/93, os interessados que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.” 

 Com tudo a ausência do Certificado de Registro Cadastral não é um fator impeditivo à 

participação. 

 Até a modalidade Tomada de Preços (art. 22, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93) instituída para a 

participação de empresas previamente cadastradas, admite os licitantes que não tenham 

cadastro, a apresentarem seus documentos de habilitação 3 dias antes da apresentação dos 

envelopes de proposta:  

"§ 2o Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 

dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação".  

Portanto, nas demais modalidades (Concorrência, Convite e Pregão), ainda que a empresa não 

tenha cadastro no Município, poderá participar se possuir todos os documentos exigidos no 

edital da licitação (Item 2. do edital CR 001/2017). 
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Resposta: 
 

  

As  empresas que  não tenha cadastro no Município, poderão participar se possuírem todos os 

documentos exigidos no edital da licitação. 

 
Macapá-AP, 08 de setembro de 2017 

 
Nilton Pereira Vasconcelos 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 


