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FOLHA DE INFORMAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DO EDITAL 

 
CREDENCIAMENTO Nº 009/2018 – COMPEL 

 
OBJETO: Credenciamento de Pessoas Físicas devidamente registradas na Junta Comercial do Estado da Bahia, conforme 

Decreto nº 21.981 de 19 Outubro de 1932, que Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República, para prestação de 

serviços inerentes a sua área de atuação. 

 

 Subitem 3.5. Para fins de credenciamento, os Leiloeiros Oficiais deverão apresentar os seguintes documentos:  

a) Requerimento de Credenciamento, na forma do Anexo I deste Termo de Referência, devidamente preenchido e 
assinado;  

b) Cópia autenticada da cédula de identidade;  

c) Cópia autenticada do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  

d) Declaração atualizada, com data não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de sua emissão pela Junta 
Comercial do Estado da Bahia ou documento equivalente, que comprove a regularidade do Leiloeiro perante o órgão;  

e) Comprovação do registro da atividade oficial de Leiloeiro perante a Junta Comercial do Estado da Bahia;  

f) Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) que o 
Leiloeiro prestou, satisfatoriamente, leilão de bens móveis e imóveis;  

f.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, 
CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter 
objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação;  

f.2) Não serão aceitos atestados emitidos pelo próprio Leiloeiro e/ou emitidos por empresas, das quais o Leiloeiro seja 
sócios ou diretor;  

g) Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, que esteja dentro do prazo de 
validade indicado na própria certidão;  

h) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Distrital, que esteja dentro do prazo de 
validade indicado na própria certidão;  

i) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de 
Débito/CND;  

j) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de Certificado 
de Regularidade de Situação/CRF;  

l) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de validade de 180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua 
emissão, de acordo com a Legislação federal “Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011”;  

m) Cópia acompanhada do original para conferencia de autenticidade do PIS/PASEP/NIT; 

Em 01/11/2018. 
 
Atenciosamente, 
 
Ana Carla Costa Paim 
Presidente em Exercício da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


