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Caixa lança edital de credenciamento (0014/2021) de 
Pessoa Jurídica (Imobiliária) ou Pessoa Física (Corretor 
de Imóveis) para prestação de serviço de intermediação 
de venda de imóveis não de uso de propriedade da 
Caixa, mas modalidades venda direta, venda online, 
venda direta online e também imóveis enquadrados 
como de interesse social disponíveis para oferecimento 
à venda direta ao ocupante, na abrangência do Creci.

Endereço do credenciamento:  

www.licitacoes.caixa.gov.br

No quadro pesquisa de certame, marcar a opção 
credenciamento / pré-qualifi cação, selecionar no 
campo Compradores CECOT e clicar em pesquisar. 

Contato para dúvidas: (71) 3198-2242

  Confi ra todo o edital no site do Creci Minas 

www.crecimg.gov.br/convenio/
caixaeconomicafederal

AVISOS IMPORTANTES:

1. O primeiro prazo de entrega da documentação será 
de 30 (trinta) dias, com início a par� r da publicação do 
aviso no DOU.

2. Os interessados poderão apresentar documentação, 
com vistas ao Credenciamento até às 23h59min do dia 
08/10/2021.

3. É indispensável para a par� cipação neste 
Credenciamento realizar previamente o CADASTRO.

4. O Procedimento para par� cipação das Licitações 
CAIXA mudou, passando a ser exclusivamente por 
meio eletrônico. Não haverá mais a entrega da 
documentação em meio � sico.

5. O Edital completo e seus anexos estão disponíveis 
também no Portal Licitações CAIXA 

www.licitacoes.caixa.gov.br. 

6.Recomendamos que todos os corretores/
imobiliárias se cadastrem no portal de Licitações CAIXA 
e mantenham o cadastro regular tanto no SICAF - 
Sistema de Cadastramento Unifi cado de Fornecedores 
- quanto no seu CRECI.

Inscreva-se o quanto antes.                                 
                       Não deixe para a úl� ma hora!   
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Durante o mês de agosto, a equipe de Fiscalização 
do Creci Minas percorreu 33 cidades do interior 
do Estado, no qual o trabalho foi amparado pelos 
delegados regionais.
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Autos de Infração por exercício ilegal      188

Autos de Infração por descumprimento é� co 297

Autos de Constatação   803

No� fi cações comuns lavradas 123

Representações encaminhadas ao Ministério Público 
( Artº.47 - LCP) 228

Pesquisas realizadas (Jornais, Internet, Revistas, 
Cartórios, JUCEMG, e etc)                                        1042

Atendimento no plantão fi scal  40

Cidades visitadas pela fi scalização 33

Visitas fi scais realizadas (Diligências)  2775

Cidade de Extrema. Delegada Jéssica Zamarioni e os 
Fiscais Leonardo Alvim e Duilho Campos

Autos de Infração por exercício ilegal      188

Autos de Constatação   803

Representações encaminhadas ao Ministério Público 
( Artº.47 - LCP) 228

Atendimento no plantão fi scal  40

Visitas fi scais realizadas (Diligências)  2775

Cidade de Campo Belo. Delegada Aparecida Machado e 
os fi scais Flávio Mota, Raquel Alvarenga e Carolina Aarão


