
 
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
RELATORIO DE JULGAMENTO FINAL 

CREDENCIAMENTO Nº 009/2018 - COMPEL 
PROCESSO Nº 1062.11.07.682.2018  

 
Trata-se de julgamento final do processo em epígrafe que tem por 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. 
 
A publicidade do presente credenciamento (processo principal – 00686.11.07.682.2018) ocorreu 
mediante publicação do edital em referência, no Diário Oficial do Estado n.º 21.515 de 
05/10/2018 e por meio eletrônico, no endereço www.compras.camacari.ba.gov.br. 
 
No dia 18/10/2018, às 15h04min, o Sr. RUDIVAL ALMEIDA GOMES JUNIOR, registro na junta 
comercial n.º 07/065773-4, deu entrada nos documentos requerendo credenciamento para 
Leiloeiro. Verificada documentação solicitada no edital, constatou-se que foram atendidas todas 
as exigências do instrumento convocatório. A Presidente em Exercício da COMPEL HABILITOU 
o requerente por atender as exigências do Edital, tendo seu número de ordem de inscrição 02 
(dois). Decorrido prazo recursal não houve interposição de recurso. 
 
Diante do exposto, a COMPEL à luz dos elementos que integram o presente processo, de 
acordo com os critérios fixados no Edital que instruiu este Credenciamento, nos termos da 
legislação em vigor, DEFERIU o credenciamento ao Leiloeiro RUDIVAL ALMEIDA GOMES 
JUNIOR, registro na junta comercial n.º 07/065773-4, para ser credenciado a prestar os serviços 
relativos ao objeto do credenciamento, cuja ordem de convocação é 02 (dois). 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari 
(www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso - campo 
<ANEXOS>. 
 
Sendo assim, encaminhamos o presente processo ao Exmo. Sr. Prefeito, para homologar o 
presente credenciamento, se assim entender.  
 
Camaçari, 21 de novembro de 2018. 
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HOMOLOGO, EM ____/____/____ 

 
______________________________ 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA  
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO 


