
 

                                                                  

Rua Soldado Luiz Gonzaga Das Virgens 111, 13º andar Edf. Liz Corporate – Caminho das Árvores 

Salvador – Ba CEP 41830-560 

 

Chamamento Público nº 001/2022;  

Processo Administrativo nº 008/2022 

Objeto: constitui objeto do presente Chamamento Público o Credenciamento de Leiloeiros 

oficiais, regularmente registrados na junta comercial do Estado da Bahia – JUCEB, para a 

eventual realização de leilões de bens móveis inservíveis, bens automotivos e bens imóveis do 

CRO-BA, observando as condições estipuladas que rege a matéria e segundo os critérios do 

edital. 

 

Em razão da solicitação de esclarecimento, abaixo reproduzido, feita por interessado no presente 

chamamento, esta Comissão de Licitação responde como segue: 

 

Pergunta 01-  

“Gostaria de saber se a documentação para o credenciamento de leiloeiro, poderá ser enviada por 

e-mail?” 

 

Resposta 01-  

A documentação deverá ser encaminhada dentro de um envelope devidamente lacrado e 

identificado para o endereço constante no edital da licitação. 

 

Ademais, pedimos aos participantes que se atentem quanto ao previsto nos itens 1.3 e 1.4 do 

edital, transcrito a seguir: 

 
1.3 RECEBIMENTO DOS ENVELOPES ATÉ: Data: 29/03/2022, às 11h00min, 

não sendo aceito após este prazo. Local de entrega: Somente na Sede do CROBA 

situada na Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, n.º 111, 13º andar, Caminho 

das Árvores – Salvador/Ba.  

 

1.4 ABERTURA DA SESSÃO: Data: 29/03/2022, às 15h30min.  

1.4 Após a abertura dos envelopes de habilitação na sessão, haverá a suspensão 

do processo para avaliação e julgamento de documentos, sendo posteriormente 

publicado o resultado em sítio eletrônico do Órgão e Diário Oficial da União, 
momento em que será concedido o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação de 

recurso. Após decorrido tal prazo, será agendada data para realização do sorteio. 

 

 

Este é o esclarecimento oferecido pelo CROBA. 

 

Em 21 de março de 2022. 

 

Priscila Oliveira de Almeida Souza 

Presidente da Comissão de Licitação – CRO/BA 


