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1. O prazo para apresentar a Defesa Prévia é de quinze (15) dias contados a 
partir desta publicação (Art. 13º da Res.CONTRAN nº619/16). Caso V.Sª. Não se 
manifeste no prazo acima estabelecido, incorrerá na(s) penalidade(s) prevista(s) na 
legislação de trânsito. 
2. A defesa prévia deverá ser apresentada dentro do prazo no órgão autuador, 
podendo ainda, ser remetida via correios, através de carta registrada para o destinatário 
abaixo especificado; 
3. A defesa não será conhecida se apresentada fora do prazo estabelecido no 
item 1, preenchido de forma incompleta, ou deficiente, sem assinatura do requerente, sem 
a fotocópia legível e sem os documentos mencionados abaixo. 
4. A defesa deverá ter somente um auto de infração como objeto 
Art. 3º. Os documentos necessários para apresentação da Defesa da Autuação são: 
1. Cópia de CRLV; 
2. Cópia da CNH do proprietário ou do condutor identificado. O proprietário (ou 
seu representante legal), quando não habilitado, deverá apresentar cópia do documento de 
identidade e CPF; 
3. Representação legal do requerente poderá ser realizada por procuração 
simples para advogado, acompanhada da carteira da OAB ou por procuração com firma 
reconhecida para terceiros, acompanhada da cópia da identidade do representante; 
4. Quando o proprietário notificado for pessoa jurídica, deverá apresentar cópia 
do CNPJ na validade, dos documentos constitutivos da empresa e dos documentos de 
identidade e CPF do sócio/representante que solicita o serviço; 
5. Original ou cópia da notificação de autuação ou do auto de infração 
6. Cópia do comprovante de residência do proprietário ou do condutor 
identificado; 
Parágrafo único: O requerente deverá portar os documentos originais para confronto com 
as cópias apresentadas 
Art. 4º. No caso de indicação de Real Condutor, não sendo o proprietário o condutor do 
veículo no momento da autuação, será concedido o prazo de quinze (15) dias, contados a 
partir desta publicação (Art. 13º da Res.CONTRAN nº619/16), para apresentação do real 
infrator. Não havendo identificação neste prazo, ou se a identificação for feita em 
desacordo com o estabelecido, o proprietário do veículo será considerado responsável pela 
infração cometida, de acordo com o art. 5º da res. CONTRAN nº 404/12. 
§1º. A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos 
legais se o formulário de identificação do condutor estiver corretamente preenchido, sem 
rasuras, com assinaturas originais do condutor e do proprietário do veículo ou do seu 
representante legal. 
§2º. Ficam o proprietário e o real infrator responsáveis penal, cível 
administrativamente, pela veracidade das informações prestadas e dos documentos 
fornecidos. 
§3º. Sendo o veículo de propriedade da pessoa jurídica, e não havendo a 
identificação do condutor infrator até o término do prazo fixado na notificação de autuação 
ou se a identificação for feita em desacordo com o estabelecido, será imposta multa, nos 
termos do art. 257, §8º do CTB, expedindo-se a notificação desta ao proprietário do veículo 
Art. 5º. São os seguintes os documentos necessários para a indicação Real Condutor: 
1. Cópia da CNH do proprietário e do real infrator, o proprietário (ou seu 
representante legal), quando não habilitado, deverá apresentar cópia do documento de 
identidade e CPF; 
2. Comprovante de residência do real infrator; 
3. A representação legal do requerente poderá ser realizada por procuração 
simples para advogado, acompanhada da carteira da OAB ou por procuração com firma 
reconhecida para terceiros, acompanhada da cópia da identidade do representante; 
4. Quando o proprietário notificado for pessoa jurídica deverá apresentar cópia 
do CNPJ na validade, dos documentos constitutivos da empresa e dos documentos de 
identidade e CPF do sócio / representante que solicita o serviço; 
5. Original ou cópia da notificação de autuação ou do auto de infração; 
Parágrafo Único: O requerente deverá portar os documentos originais para confronto com 
as cópias apresentadas. 
Art. 6º. O endereço para a interposição do Recurso de Defesa Prévia e/ou Indicação de 
Real condutor, é o abaixo especificado: Subsecretaria de Trânsito - Praça Fonseca Ramos 
s/nº - Sobreloja  Prédio da Rodoviária Roberto Silveira - Niterói - RJ - CEP: 24030-020 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
Coordenadoria do Serviço Funerário Municipal 

CEMITÉRIO DE SÃO FRANCISCO 
EDITAL 

A Chefe do Cemitério de São Francisco torna público o seguinte: os restos mortais abaixo 
relacionados, e sepultados nessa necrópole no período de 01/02/2015 a 28/02/2015, serão 
retirados das sepulturas e recolhidos ao ossuário geral, em conformidade com o Decreto 
Municipal nº. 4.531/1985. 
Havendo a intenção de evitar a referida exumação, deve o interessado se manifestar 
administrativamente, por escrito, antes de completar-se o prazo legal de três (03) anos de 
sepultamento. 
Cova Rasa: 162, rua 05  Djanira J. de Carvalho (02/02/2015); 497, rua 14  Walter A. 
Bertoni (04/02/2015); 242, rua 07  Cicero Miguel da Silva (13/02/2015); 86, rua 03  João 
Januário Gomes (24/02/2015); 742, rua 20  Antonio Pires Neto (26/02/2015). 
Gaveta Adulto: 222  Adasila Alves da Silva (13/02/2015); 106  Alexandre de Oliveira 
(21/02/2015); 213  Herika R. Chagas (26/02/2015). 
Gaveta Anjo: 21  Natimorto (12/02/2015); 38  Renato V. de Carvalho (23/02/2015). 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
Convocam-se para procedimento administrativo os candidatos do cadastro reserva do 
Processo Seletivo de Contrato Temporário da SASDH, edital nº 01/2016, listado abaixo, 
para se apresentar na Rua Coronel Gomes Machado, nº 281  Centro  Niterói  RJ. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
34. EDMAR RIVELLI POUBEL 

EDUCADOR SOCIAL 

61. MARILEIA GUEDES 
Os convocados devem se apresentar à Secretaria de Assistência Social e Direitos 
Humanos, na Gestão do Trabalho, no prazo de três dias úteis a contar da data desta 
publicação. 
O não comparecimento dos convocados implicará na convocação do próximo da lista. 

Rescisão Contratual 
Considera-se rescindido o contrato abaixo relacionado, de acordo com o resultado do 
processo seletivo simplificado realizado por esta Secretaria de Assistência Social e Direitos 
Humanos  SASDH, por prazo determinado, conforme disposto na Lei Municipal nº 
3.083/14, em caráter transitório e de excepcional interesse público. 

CONTRATO CONTRATADO  CARGO RESCISÃO EM 
107/2017 NELIO DIOGO DA CUNHA FILHO EDUCADOR SOCIAL 29/01/2018 

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2018 

CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS, REGULARMENTE REGISTRADOS NA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  JUCERJ, PARA AUXILAR O 
JUÍZO DA CENTRAL DÍVIDA ATIVA, NA EVENTUAL REALIZAÇÃO DE LEILÕES DE 
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BENS MÓVEIS, BENS AUTOMOTIVOS E BENS IMÓVEIS EXECUTADOS PELO 
MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ.  
1  Preâmbulo e objeto 
A Procuradoria Geral do Município de Niterói torna público, para conhecimento dos 
interessados, a abertura de procedimento para CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS 
OFICIAIS, regularmente registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
JUCERJ, para, de acordo com os termos deste Edital, atuarem nos leilões judiciais de bens 
penhorados em processos nos quais a FAZENDA MUNICIPAL tem interesse.   
2  Prazo de validade 
O prazo de validade do credenciamento é de 12 (doze) meses.  
No caso de não renovação da documentação exigida em conformidade com o edital, o 
Leiloeiro Oficial será excluído da lista de credenciamento. 
3  Da formalização de consultas e/ou esclarecimentos  
Os pedidos de informações e/ou esclarecimentos relativos ao presente edital, deverão ser 
encaminhados à Procuradoria Fiscal do Município de Niterói/RJ, por escrito através do e-
mail: leiloes@pgm.niteroi.rj.gov.br, onde serão respondidos sucessivamente em prazo 
razoável. 
4  Das condições de credenciamento 
Poderão participar deste processo os interessados que atenderem a todas as exigências 
contidas neste edital e seus anexos: 
a) estar devidamente matriculado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
JUCERJ e no pleno gozo de suas funções; 
b) disponha de sítio eletrônico para inserção da relação e das fotos dos bens a serem 
leiloados;  
c) disponha de recursos tecnológicos necessários para realização do leilão eletrônico, por 
meio de plataforma de transação, via WEB, incluindo locais apropriados, 
concomitantemente ao leilão presencial. 
5  Dos impedimentos ao credenciamento 
Estarão impedidos de participar do credenciamento os leiloeiros oficiais que se enquadrem 
em quaisquer das situações a seguir:  
a) Seja servidor, terceirizado ou estagiário da Procuradoria Geral do Município de Niterói; 
b) Esteja apenado com declaração de inidoneidade por qualquer órgão da Administração 
Pública; 
c) Esteja com sua inscrição de Leiloeiro Oficial suspensa na Junta Comercial do Estado 
respectivo; 
d) Atue como advogado em processos judiciais; 
e) Não atenda aos requisitos do edital quanto à capacidade técnica, jurídica ou 
regularidade fiscal. 
O Leiloeiro credenciado não poderá, em hipótese alguma, arrematar o bem em leilão. 
6  Da documentação  
Os interessados deverão apresentar os documentos abaixo:  
a) solicitação de credenciamento nos termos do Anexo I;  
b) memorial de até duas páginas contendo propostas de medidas que importem no 
aumento da efetividade dos leilões públicos;  
c) certidão emitida pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJ no máximo 
30 (trinta) dias anteriores à sua apresentação, certificando que o interessado se acha 
devidamente matriculado como Leiloeiro naquele órgão, indicando o número e data da 
respectiva matrícula e eventuais penalidades sofridas;  
e) original ou cópia autenticada da cédula de identidade; 
f) original ou cópia autenticada do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 
(CPF/MF); 
g) original ou cópia autenticada do Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede ou 
ao domicílio do Leiloeiro Oficial, pertinente ao seu ramo de atividade.  
h) prova de regularidade perante as Fazendas Estadual, Municipal e Federal do domicílio 
ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei;  
i) certidão negativa de insolvência civil, expedida em seu domicílio, emitida, no máximo, 
nos 60 (sessenta) dias anteriores a data prevista para a realização deste credenciamento;  
j) atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que o interessado realizou eventos análogos (leilões empresariais, 
judiciais e/ou extrajudiciais de bens móveis inservíveis, bens automotivos e bens imóveis); 
l) o (s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel (eis) timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou 
da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá (ão) conter carimbo do CNPJ do(s) 
mesmo(s), com a devida identificação do responsável pela assinatura do atestado; 
m) prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação 
de Certificado Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
n) declaração nos termos do Anexo II;  
Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou de documentos, nem documentação 
incompleta, sendo a documentação de inteira responsabilidade do interessado.  
Serão aceitas somente cópias legíveis. 
Para fins de análise da documentação apresentada, os documentos que não possuírem 
prazo de validade deverão possuir data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, tendo 
como referência a data final para recebimento do envelope de documentação, com 
exceção para 
superior a 30 (trinta) dias do termo final para apresentação do envelope de documentação 
conforme exposto.  
Não se enquadram na ressalva do parágrafo anterior os documentos que pela própria 
natureza não apresentam prazo de validade, inclusive quanto ao(s) atestado(s) de 
capacidade técnica.  
A Procuradoria Geral do Município de Niterói poderá, a qualquer tempo, requerer a 
atualização dos dados e da documentação apresentada. 
7  Da entrega da documentação 
O envelope contendo a documentação deverá ser protocolado na Procuradoria Geral do 
Município no endereço: Rua Visconde de Sepetiba, nº 987  7º Andar  Centro  Niterói/RJ 

, no 
período de 19 de fevereiro a 16 de abril do corrente ano.  
O envelope deverá ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:  

 INDICAÇÃO DE LEILOEIRO -  
A Procuradoria Geral do Município não se responsabiliza por possíveis extravios ou perdas 
do referido envelope.  
Não serão aceitos protocolos postais ou justificativas pela não entrega do mesmo pelos 
entregadores. 
Não serão admitidos outros meios de encaminhamento não previstos neste Edital.
8  Do credenciamento
A Procuradoria Geral do Município de Niterói elaborará lista dos leiloeiros Oficiais que 
atenderem aos requisitos neste edital. 
Os leiloeiros previstos na referida listagem estarão aptos à indicação para atuação em 
execuções fiscais, conforme conveniência e oportunidade, competindo a escolha do 
leiloeiro, por fim, ao Juízo, conforme disposto no Código de Processo Civil. 
Serão credenciados leiloeiros oficiais que tenham preenchido os requisitos exigidos neste 
Edital, tendo apresentado, de forma regular, a documentação determinada no item 6.  
O resultado do credenciamento será divulgado no site da Procuradoria Geral do Município 
de Niterói (www.pgm.niteroi.rj.gov.br). 
9  Das funções do leiloeiro 
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As obrigações do leiloeiro são as constantes deste Edital e seus anexos, além das 
previstas no Decreto Federal n° 21.981, de 19 de outubro de 1932, e no Código de 
Processo Civil, no que for aplicável. 
Todas as despesas incorridas na execução do leilão de que trata este Edital, sejam de que 
natureza forem, correrão a sua conta exclusiva, inclusive nos casos de suspensão, 
revogação ou anulação do leilão, por decisão judicial ou administrativa, não cabendo à 
Procuradoria Geral do Município de Niterói nenhuma responsabilização por tais despesas. 
Cabe ao leiloeiro à publicação em sítio eletrônico dos editais e a divulgação por, no mínimo 
15 (quinze) dias antes da realização do leilão, confecção de panfletos e banners com as 
informações do leilão, o qual deverá ser afixado no local com antecedência de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
Não será devida qualquer comissão a cargo do Município. 
Cumpre ainda ao leiloeiro fazer a conferencia dos bens removidos (estado de conservação, 
pote e peso aproximado), retirar fotos dos bens, cópia de documentos comprobatórios da 
propriedade e levantamento do ônus sobre os bens; auxiliar o oficial de justiça por ocasião 
da avaliação do bem quando determinado pelo juiz de ofício ou a requerimento da 
Procuradoria Geral do Município de Niterói. 
10  Das penalidades  
Nenhuma sanção será aplicada sem a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da intimação do ato. 
Pela infração às normas deste Edital poderá o faltoso sofrer as seguintes penalidades: 
I) Advertência, nos seguintes casos: 
a) Atraso injustificado na execução dos serviços; 
b) Execução de serviços em desacordo com o previsto no Edital; 
II) Cancelamento do credenciamento, nos seguintes casos: 
a) Receber 02 (duas) advertências; 
b) Recusa injustificada em assinar o Instrumento para realização do leilão; 
c) Omissão de informações ou a prestação de informações inverídicas para obter 
credenciamento em face do presente Edital; 
d) Decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
e) Falsidade ideológica; 
f) Omitir ou prestar informações inverídicas aos interessados sobre os bens ou as 
condições de venda que resultem na posterior desistência do adquirente em realizar a 
compra; 
g) Deixar de devolver a comissão paga pelo arrematante, no prazo de dois dias úteis da 
comunicação do fato, nos casos em que a providência for determinada; 
h) Infração à Lei; 
j) Demais hipóteses de impedimento previstas neste Edital, no Termo de compromisso e no 
Decreto n° 21.981, de 1932 e legislação posterior. 
O leiloeiro será notificado tempestivamente do cancelamento do seu credenciamento. 
O leiloeiro credenciado que ensejar, de forma dolosa, o retardamento da execução de seu 
objeto, falhar ou fraudar na execução do Instrumento ou comportar-se de modo inidôneo 
será descredenciado, garantida prévia e ampla defesa, e ficará impedido de participar de 
novo credenciamento pelo prazo de até 60 (sessenta) meses da Procuradoria Geral do 
Município de Niterói, sem prejuízo de eventual ação penal correspondente, na forma da lei. 
A critério da Procuradoria Geral do Município de Niterói, poderão ser suspensas as 
penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na execução do leilão for devidamente 
justificado pelo Leiloeiro Oficial, por escrito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias da 
ocorrência do evento 
Na eventualidade dos motivos informados serem aceitos pela Procuradoria Geral do 
Município de Niterói, esta fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução 
das obrigações assumidas. 
Constituem motivos de cancelamento do Instrumento, independentemente de notificação 
ou interpelação, judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal 
do credenciado as seguintes ocorrências: 
a) O descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações previstas neste Edital, 
no Termo de Compromisso de Leiloeiro e no Decreto n° 21.981, de 1932, relativamente à 
prestação das atividades objeto deste Edital; 
b) O cometimento de faltas ou falhas na execução dos serviços como negligência, 
imprudência e imperícia na condução dos processos de leilão; 
c) A cessão total ou parcial da prestação do serviço sem a anuência da Procuradoria Geral 
do Município de Niterói; 
e) A divulgação, pelo credenciado, de informações do interesse exclusivo da Procuradoria 
Geral do Município de Niterói, obtidas em decorrência do Credenciamento; 
f) A constatação superveniente do descumprimento de qualquer das situações previstas 
neste Edital. 
No ato do cancelamento, o credenciado prestará contas de toda a documentação que lhe 
foi confiada, fazendo a entrega dos respectivos dossiês, devidamente protocolados na 
Procuradoria Geral do Município de Niterói e transferirá os valores ainda pendentes de 
repasse decorrentes de leilões realizados. 
A Procuradoria Geral do Município de Niterói não se responsabiliza pelo pagamento de 
nenhum crédito superveniente ao cancelamento do credenciamento. 
Os créditos anteriores ao cancelamento devem ser pleiteados no Juízo responsável pelos 
autos onde penhorado o bem custodiado ou em hasta pública, mediante comprovação das 
despesas ou documentação equivalente exigida pelo Juízo. 
Também será cancelado o credenciamento do Leiloeiro a pedido, desde que não possua 
atividade pendente de conclusão. 
11  Dos procedimentos para o leilão  
Os bens serão leiloados conforme as condições fixadas por lei.  
Antes de cada leilão, será publicado Edital, com descrição dos bens a serem leiloados, 
constando ainda sua avaliação.  
O(s) leilão (ões) será (ão) acompanhado(s) por representante da Procuradoria Geral do 
Município de Niterói.  
Para a realização dos leilões deverão ser observadas as condições e exigências previstas 
na legislação aplicável, especialmente as obrigações do leiloeiro.  
12  Repasse do valor arrematado ao Município e da remuneração do leiloeiro 
Os bens serão vendidos nas condições fixadas no regulamento do leilão.  
O leiloeiro deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes ao 
pagamento do bem arrematado.  
O Leiloeiro Oficial credenciado receberá o valor arbitrado pelo juízo, não cabendo ao ente 
a responsabilidade pela cobrança da comissão devida, nem pelo valores despendidos pelo 
Leiloeiro Oficial para recebê-la.  
13  Do local e das condições de execução dos serviços 
O leilão presencial será realizado no local designado pelo juiz. 
O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação. 
14 - Disposições finais 
As normas disciplinadoras deste credenciamento serão interpretadas em favor da 
ampliação do número de Leiloeiros Oficiais interessados, respeitada a igualdade de 
oportunidade entre os candidatos, desde que não comprometam o interesse público, a 
finalidade e a segurança do credenciamento.  
O resultado deste credenciamento e os demais atos pertinentes a ele, sujeitos à 
publicação, serão divulgadas no endereço eletrônico www.pgm.niteroi.rj.gov.br. 
É facultado à Procuradoria Geral do Município de Niterói, em qualquer fase deste 
credenciamento, fazer diligências e verificar as informações prestadas pelos interessados 
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relativamente às condições do local de realização do leilão e infraestrutura física, 
tecnológica e de recursos humanos, bem como das demais condições e exigências 
contidas neste Edital. 
Caberá ao juiz à designação do leiloeiro público, cabendo ao exequente somente a 
indicação. 
Os casos omissos do presente edital serão solucionados pela Procuradoria Fiscal.  
15  Dos anexos 
Anexo I - Solicitação de Credenciamento 
Anexo II  Termo de Compromisso 
Anexo III - Declaração de Infraestrutura 
Anexo IV - Termo de Sigilo e Responsabilidade 

 

Niterói, ____ de ________ de 2018. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
Procurador Geral do Município 

 

ANEXO I 
 SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

À Procuradoria Geral do Município de Niterói  Edital de Chamamento Público nº  
___________________________________________________________________ (nome 
e qualificação) inscrito na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 
____________, portador (a) da Carteira de Identidade nº __________, inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº________, residente e domiciliado 
(endereço completo) à R:________, n.__, B. _____, Cidade. _______________, vem 
requerer o seu credenciamento no rol de leiloeiros, declarando total concordância com as 
condições estabelecidas no edital de chamamento público nº 01/2018. 
Declaro, ainda, sob as penas da lei, que cumpro plenamente os requisitos, para o 
credenciamento, previsto no referido edital e que não me enquadro em nenhuma das 
vedações impostas.  

_________________________________________________________ 
(local e data) 

______________________________________________________________________ 
(nome e assinatura) 

Assinatura:  
Leiloeiro Oficial:  
Registro na Junta Comercial nº: 

ANEXO II 
TERMO DE COMPROMISSO DO LEILOEIRO 

O(A) Senhor(a) _________________, (qualificação), leiloeiro oficial com registro na Junta 
Comercial do _______sob o nº _____, identidade civil nº ____, CPF/MF nº _________, 
com endereço profissional na rua _________________, considerando a sua seleção para 
atuar nos leilões judiciais promovidos pelos juízos <INDICAÇÃO DO SETOR 
CREDENCIADO>, doravante designado LEILOEIRO, na forma do que preceitua o Decreto 
nº 21.981, DE 1932, com as modificações posteriores, firma o presente TERMO DE 
COMPROMISSO com base na proposta apresentada perante a Seleção Pública:  
CLÁUSULA PRIMEIRA: O Leiloeiro assume o compromisso de atuar em todos os leilões 
judiciais designados pelos juízos perante os quais foi indicado.  
CLÁUSULA SEGUNDA: No desempenho de suas atribuições, se compromete a atuar 
atendendo todos os requisitos do edital através dos quais foi selecionado.  
CLÁUSULA TERCEIRA: O Leiloeiro promete vender os bens em leilão para os 
arrematantes que apresentarem os lances vencedores com valor igual ou superior à 
avaliação, em primeira praça, e pelos lances de igual ou maior valor do preço mínimo 
fixado, em segunda praça.  
CLÁUSULA QUARTA: Este instrumento não confere exclusividade de indicação ao 
Leiloeiro, podendo a unidade da PGM indicar outro, constatada a insuficiência de 
desempenho.  
CLÁUSULA QUINTA: Este Termo de Compromisso terá vigência até __/__/___, podendo 
ser denunciado por insuficiência de desempenho ou por infração às regras da seleção, 
mediante comunicação formal ao leiloeiro.  
CLÁUSULA SEXTA: Para execução dos serviços objeto deste Termo o Leiloeiro 
Credenciado declara estar de acordo e que cumprirá, durante toda a execução do objeto, o 
previsto no Edital de Credenciamento publicado pela Procuradoria Geral do Município de 
Niterói.  
CLÁUSULA SÉTIMA: O Leiloeiro perceberá a título de comissão o percentual arbitrado 
pelo Juízo, a ser pago pelo arrematante, independentemente da natureza dos bens 
arrematados, nos termos do parágrafo único do art. 24 do Decreto nº 21.981 de 1923.  
CLÁUSULA OITAVA: Será cancelado o credenciamento do Leiloeiro, indicando-se outro 
para atuar em seu lugar, nos casos previstos no item 10 do Edital de Credenciamento.  
CLÁUSULA NONA: A Procuradoria Geral do Município de Niterói e os juízos que 
promoverão os leilões judiciais poderão acompanhar, no curso da execução dos serviços, 
o cumprimento das disposições do presente Termo.  
Parágrafo Único  Havendo descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste 
Termo será registrada a ocorrência e encaminhado cópia ao Leiloeiro para a imediata 
correção das falhas detectadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no 
edital de credenciamento.  

Local , ____ de ___________ de ______. 
LEILOEIRO OFICIAL:  
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL: 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

O(A) Senhor(a) _________________, (qualificação), leiloeiro oficial com registro na Junta 
Comercial do ______ sob o nº _____, identidade civil nº ____, CPF/MF nº _________, com 
endereço profissional na rua _________________, considerando a sua seleção para atuar 
nos leilões judiciais promovidos pelos juízos <indicação do setor credenciado>, doravante 
designado LEILOEIRO, na forma do que preceitua o Decreto nº 21.981, de 1932, com as 
modificações posteriores, DECLARA para fins de participação no processo de 
credenciamento de leiloeiros que tem condições de oferecer, no mínimo, a seguinte 
infraestrutura:  
1. Instalações próprias, ou de terceiros que possuam infraestrutura física de lugar coberto, 
com sistema audiovisual e aparelhagem de som.  
2. Site próprio que possibilite não só a divulgação, como a realização de leilão pela 
internet, inclusive com lances on-line, bem como possibilite a venda direta e permita a 
visualização de fotos dos bens ofertados e permita lance de valor superior ao do último 
lance ofertado, observado o incremento mínimo fixado para o item/lote.  
3. Mecanismo que permita a realização do leilão, com recepção e estímulo de lances em 
tempo "real", via internet, e interatividade entre os lances verbais e os lances efetuados 
eletronicamente.  
4. Projeção em tela da descrição do lote e dos respectivos lances recebidos, ou ainda, os 
ofertados via Internet.  
5. Possibilidade de recebimento e a inserção na internet dos lances prévios remetidos via 
fax, e-mail ou entregues pessoalmente, informando o nome empresarial/nome, endereço, 
CNPJ/CPF, RG, telefone.  
6. Mecanismo que somente permita a apresentação de lance de valor superior ao do último 
lance ofertado, observado o incremento mínimo fixado para o item/lote.  
7. Possibilidade que a cada lance ofertado, via internet ou verbalmente, seja o participante 
imediatamente informado de seu recebimento segundo condições que lançou.  
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8. Sistema de logística para armazenamento e guarda dos produtos, funcionários para a 
organização do depósito, e também no acompanhamento dos clientes em visitação nos 
dias em que antecedem os leilões. Do mesmo modo, a existência de área coberta para 
proteção dos bens para que não se depreciem com a ação nociva das intempéries 
atmosféricas, cujos cuidados, valorizam os bens na hora da venda em leilão.  

Local, ____ de ___________ de ______. 
LEILOEIRO OFICIAL  
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL Nº 

ANEXO IV 
TERMO DE SIGILO E RESPONSABILIDADE 

Os abaixo assinados, de um lado a PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
NITERÓI, do

do presente TERMO DE SIGILO E RESPONSABILIDADE, por meio do qual o 
Credenciado, em razão da execução de leilão, em virtude do instrumento de 
credenciamento nº. ____, firmado em ___/___/_____, compromete-se a não divulgar, sem 
autorização formal da PGM, informações sigilosas de sua propriedade, em conformidade 
com as seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O Credenciado, em razão da execução do leilão à PPF, terá 
acesso a informações privadas da Procuradoria-Geral do Município de Niterói (PGM) e de 
terceiros, classificadas como segredo de negócio. 
CLÁUSULA SEGUNDA - Estas informações devem ser tratadas confidencialmente não 
podendo ser divulgadas a terceiros, exceto quando formalmente autorizados ou quando 
necessário para o desenvolvimento de suas atividades profissionais na PPF. 
CLÁUSULA TERCEIRA - As informações envolvidas neste termo são aquelas classificadas 
pela PPF, conforme a Política de Segurança da Informação. 
CLÁUSULA QUARTA - O Credenciado obriga-se a: 
a) por si e por seus colaboradores, manter o sigilo absoluto das informações, não devendo 
utilizá-las para fim diverso daquele para o qual lhe foram disponibilizadas; 
b) instruir os seus colaboradores quanto às melhores práticas aplicáveis a segurança da 
informação, ministrando-lhes treinamento quanto às condutas que deverão ser adotadas 
para a manutenção do sigilo da informação; 
c) não transportar informações para fora da PGM sem ser expressamente autorizado por 
esta, ou quando permitido por força deste instrumento; 
d) não reproduzir, sem anuência da PGM, parte ou a totalidade da informação classificada, 
exceto quando autorizado formalmente ou quando for necessário para o desenvolvimento 
de suas atribuições na PGM; 
e) restituir, assim que solicitado pela PGM ou quando concluído o prazo do instrumento 
firmado, qualquer documento que contenha informação classificada que esteja sob a sua 
tutela, inclusive notas pessoais envolvendo informação classificada pelo credenciado, 
registros e documentos de qualquer natureza que tenham sido utilizados, criados ou 
mantidos sob seu controle; 
CLÁUSULA QUINTA - O descumprimento de quaisquer das cláusulas deste termo 
implicará na responsabilidade civil e criminal do Credenciado e dos responsáveis pela 
violação do segredo profissional, sem prejuízo das sanções administrativas 
contratualmente previstas, dentre elas a rescisão contratual. 
CLÁUSULA SEXTA - As obrigações a que alude este instrumento perdurarão durante o 
vínculo entre o Credenciado e a PGM, e abrangem, além das informações de que o 
Credenciado venha a ter ciência, aquelas que já conhece na presente data. 

Local, ___de__________de ____. 
_______________________________ 

Leiloeiro 
_______________________________________ 

Procurador 
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ATOS DO PRESIDENTE 

Descredencia e Credencia Servidores da Fundação Municipal de Educação de Niterói para 
o recebimento da Verba Escolar, recurso a que se refere o Decreto nº 7958/98, de 17 de 
novembro de 1998, alterado pelos Decretos de nº 9027/03, de 04 de julho de 2003, e o de 
nº 9571/05, de 17 de maio de 2005. 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício de suas 
atribuições legais e estatutárias,  
R E S O L V E: 
Art. 1º - Descredenciar a Servidora da Fundação Municipal de Educação de Niterói, abaixo 
relacionada, para o recebimento da Verba Escolar, recurso destinado às Unidades de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos da Rede 
Municipal. 
Rita de Cássia Brito Castanha  Matrícula nº 233.288-0, da E.M. Maralegre (Detentora); 
Art. 2º - Credenciar a Servidora da Fundação Municipal de Educação de Niterói, abaixo 
relacionada, para o recebimento da Verba Escolar, recurso destinado às Unidades de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos da Rede 
Municipal. 
Valéria Silva do Nascimento  Matrícula nº 236.011-3, da E.M. Maralegre (Detentora); 
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  (Portaria FME nº 196/2018) 
 

Descredencia e Credencia Servidores da Fundação Municipal de Educação de Niterói para 
o recebimento da Verba Escolar, recurso a que se refere o Decreto nº 7958/98, de 17 de 
novembro de 1998, alterado pelos Decretos de nº 9027/03, de 04 de julho de 2003, e o de 
nº 9571/05, de 17 de maio de 2005. 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício de suas 
atribuições legais e estatutárias,  
R E S O L V E: 
Art. 1º - Descredenciar a Servidora da Fundação Municipal de Educação de Niterói, abaixo 
relacionada, para o recebimento da Verba Escolar, recurso destinado às Unidades de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos da Rede 
Municipal. 
Maria Antônia Tripodi Giglio  Matrícula nº 233.219-5, da UMEI Julieta Botelho (Unidade 
Requisitante); 
Art. 2º - Credenciar a Servidora da Fundação Municipal de Educação de Niterói, abaixo 
relacionada, para o recebimento da Verba Escolar, recurso destinado às Unidades de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos da Rede 
Municipal. 
Helena Miranda Sodré Corrêa  Matrícula nº 234.568-4, da UMEI Julieta Botelho 
(Unidade Requisitante); 
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  (Portaria FME nº 197/2018) 

 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando o que estabelece os incisos VII e VIII do art. 13, do 
Estatuto da FME, aprovado pelo Decreto nº 6.178/91, de 28 de agosto de 1991, publicado 
em 29 de agosto de 1991, 
 R E S O L V E: 
Aposentar, Alzenira Peclart Dalles, no cargo de Professor I ESP V, matrícula 
nº.11232.565-2, Portaria FME 133/2018. Processo 210006076/2017. 

Fixação de Proventos 


