


Que bom que você irá 
nos ajudar a vender os 
nossos imóveis. Vejamos 
a seguir como funciona o 
nosso credenciamento







Após você realizar o seu pré-
cadastro no nosso Portal. 

Visite uma de nossas agências 
para obter o seu cadastro e 
fazer a certificação da sua 

documentação. 



Veja a seguir a 
documentação original  

ou autenticada que você 
deve levar na sua visita a 
uma de nossas agências













Após realizar o seu 
Login você poderá 
inserir a sua 
documentação no 
Portal.



Caso você seja corretor 
de imóveis veja ao lado 
a documentação  que 
você deverá inserir no 
Portal.

IDENTIFICAÇÃO 
DO CREDENCIADO

combate à corrupção 
e ao conluio entre 

licitantes e de 
responsabilidade 
sócio-ambiental

Prova de 
inscrição no 
Cadastro de 

Pessoas Físicas 
(CPF) – cópia da 

tela

Cópia de 
documento de 
indentificação , 
válido e legal

Certidão de 
Débitos Relativos 

a Créditos 
Tributários 
Federais

Inadimplidos 
perante à Justiça 

do Trabalho, 
comprovada por 

meio da CND 
Trabalhista

Prova de inscrição 
regular do 

corretor no CRECI

TERMO DE 
COMPROMISSO

CPF

DOCUMENTOCERTIDÃO

Inexistência 
de Débitos

CRECI

Documentos para 
credenciamento de
Corretor de Imóveis



Caso seja imobiliária
veja ao lado a 
documentação  que 
você deverá inserir 
no Portal.

Documentos para 
credenciamento de
Imobiliária

do Credenciado
Identificação

01

de combate à corrupção e 
ao conluio entre os 
licitantes e de 
responsabilidade sócio-
ambiental

Termo de 
Compromisso

Certidão da Junta 
Comercial simplificada

Junta Comercial

02

03

Prova de inscrição no 
Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) –
cópia da tela

CNPJ

04

05

devidamente registrado
Contrato Social

06

Cópia do documento 
de identificação dos 
sócios, legal e válido

Sócios

07
Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da 
União

CND

Inadimplidos perante à 
Justiça do Trabalho, 
comprovada por meio 
da CND Trabalhista

Inexistência de 
débitos

08

09

Prova de inscrição 
regular da pessoa 
jurídica proponente no 
CRECI

CRECI

Prova de Regularidade
p/ com as Fazendas 
Estadual e Municipal, na 
forma da lei.



Lembramos que todas as certidões 
deverão estar válidas na ocasião da 
análise da documentação.

Concluída a análise da documentação, 
serão definidos os habilitados e 
inabilitados com as respectivas razões 
da inabilitação.

O proponente inabilitado, caso ainda 
tenha interesse, poderá apresentar a 
documentação que motivou a sua 
inabilitação novamente no PORTAL.



Na sequência iremos 
encaminhar os contratos 
para os habilitados. Lembramos que você só 

poderá atuar após receber 
o contrato assinado pela 
CAIXA



Bons negócios! E 
em caso de dúvida 
entre em contato 
conosco.

Contato:
gilogct08@caixa.gov.br

Help Desk:
3004-1104 - Capitais e Regiões Metropolitanas

0800-726-0104 - Demais localidades 


