
PROJETO DE GESTÃO DE ATIVOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I DO EDITAL

T E R M O  D E  R E F E R Ê N C I A

C R E D E N C I A M E N T O  D E  E M P R E S A S  E S P E C I A L I Z A D A S

P A R A  C O N T R A T A Ç Ã O  D E  S E R V I Ç O S  T É C N I C O S  D E

E N G E N H A R I A ,  A R Q U I T E T U R A  E  A G R O N O M I A  N A S

A T I V I D A D E S  D E  A V A L I A Ç Ã O  D E  I M Ó V E I S  U R B A N O S  E

R U R A I S  D O  E S T A D O  D O  R I O  G R A N D E  D O  S U L ,  S U A S

A U T A R Q U I A S  E  F U N D A Ç Õ E S



 Departamento de Administração do Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / SMARH

Sumário

1.DO OBJETO........................................................................................................................3

2.DA JUSTIFICATIVA.............................................................................................................3

3.DAS DEFINIÇÕES..............................................................................................................4

4.DO ESCOPO DO TRABALHO...........................................................................................5

5.CASOS  A  SEREM  CONSIDERADOS  PELA CONTRATADA  NA EXECUÇÃO  DOS

SERVIÇOS...........................................................................................................................21

6.DAS REUNIÕES COM A CONTRATADA.........................................................................22

7.DAS DISPOSIÇÕES SOBRE CATEGORIAS, REGIÕES E PRAZOS DE EXECUÇÃO. 22

8.DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.........................................................................................28

9.DA GESTÃO DO SERVIÇO..............................................................................................31

10.DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO...................................................................39

11.DOS DADOS E DO ENDEREÇO DO CONTRATANTE.................................................39

12.DA ENTREGA E PRAZO PARA O CREDENCIAMENTO..............................................39

13.ANEXOS.........................................................................................................................40

TR CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS / RURAIS 2



 Departamento de Administração do Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / SMARH

1. DO OBJETO

A Secretaria da Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos (SMARH),

através do presente Termo de Referência (TR), tem por objeto o  credenciamento de

empresas especializadas, visando à contratação de serviços técnicos de avaliação de

imóveis urbanos e rurais do Estado do Rio Grande do Sul, suas Autarquias e Fundações,

conforme as normativas técnicas vigentes e demais especificações constantes neste TR.

2. DA JUSTIFICATIVA

Realizadas as considerações iniciais, atinentes ao objeto, é de relevo expor que o

Projeto  de  Gestão  de  Ativos  integra  o  Programa  de  Apoio  à  Retomada  de

Desenvolvimento do Rio Grande do Sul - PROREDES BIRD, especificamente no setor

concernente às melhorias de gestão do setor público e, mais precisamente, na operação

que terá foco na gestão de ativos.

O  PROREDES  BIRD,  vale  enaltecer,  tem  como  meta  apoiar  e  aprimorar  o

planejamento e a implementação de investimentos públicos por meio de fortalecimento da

capacidade do órgão estadual de planejamento e de secretarias setoriais selecionadas. O

Programa, desse modo, fortalecerá, via assistência técnica, a Secretaria do Planejamento

e Desenvolvimento Regional (SEPLAN) e, no âmbito do Gestão de Ativos, a SMARH.

A  gestão  do  patrimônio  imobiliário  é  atribuição  da  SMARH,  através  do

Departamento de Administração do Patrimônio do Estado (DEAPE), que possui estrutura

insuficiente para atender a atual demanda por avaliações de imóveis que se acumula em

face da atualização cadastral e da necessidade em conhecer no menor prazo possível o

valor correspondente aos seus próprios, visando uma adequada gestão do patrimônio

público estadual.

Sopesando o cenário acima referido é que se vê fundamental o credenciamento de

empresas especializadas, as quais terão como tarefa central a avaliação do inventário

imobiliário  do Estado do Rio Grande do Sul,  conforme diretrizes e limites trazidos no

presente TR.

O  credenciamento,  ao  contrário  de  uma  contratação  única,  trará  agilidade  ao

processo na medida em que diversas empresas especializadas, após comprovação de

capacidade técnica, estarão aptas a prestar o serviço desejado, oferecendo condições ao

CONTRATANTE de alcançar o resultado esperado no menor prazo possível. 
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Outrossim, trará segurança ao processo,  uma vez que a responsabilidade pela

avaliação dos próprios não restará concentrado a uma única empresa, mas distribuído

entre as empresas CREDENCIADAS, respeitada a análise individual e a homologação

pela administração estadual.

O trabalho das CREDENCIADAS deverá ser desenvolvido sob a coordenação do

Departamento  de  Administração  do  Patrimônio  do  Estado,  vinculado  à  Secretaria  da

Modernização  Administrativa  e  dos  Recursos  Humanos,  localizada  na  Av.  Borges  de

Medeiros,  1501,  1º  andar  –  Centro  Administrativo  Fernando  Ferrari  (CAFF)  –  Porto

Alegre/RS,  dado  o  cunho  do  estudo  proposto,  incluindo  deslocamento  e  trabalho  de

campo em cada município no qual haja imóvel selecionado para avaliação.

3. DAS DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste Termo de Referência, aplicam-se as seguintes definições:

3.1  Imóvel: bem urbano  ou  rural  constituído  de  uma matrícula  ou  transcrição,

vinculado a um Cadastro no Sistema GPE;

3.2 GPE: é o Sistema de Gestão Patrimonial do Estado, no qual estão cadastrados

os imóveis com número próprio;

3.3 Ficha Cadastral: identificação do próprio estadual no Sistema GPE;

3.4 Imóvel vinculado: aquele em situação contígua a outro ou com vínculo a outra

unidade autônoma no mesmo empreendimento (exemplo vaga de estacionamento);

3.5 Demanda Principal: aquela que tem como objeto da OS um imóvel destacado

para avaliação;

3.6  Demanda  Derivada: aquela  que  agrega  imóvel(eis)  vinculado(s)  ou  de

mesma(s) tipologia(s), localizado(s) num mesmo município, à demanda principal, em uma

única ordem de serviço;

3.7  Demanda  Complementar: aquela  que  tem  relação  com uma  demanda  já

realizada em ordem de serviço anterior, contendo imóvel de mesma tipologia, situado no

mesmo município;

3.8  Tipologia: classificação  dos  imóveis  de  acordo  com  suas  características

arquitetônicas  e  de  utilização,  a  exemplo  de:  casas,  salas,  apartamentos,  terrenos,

glebas, etc;
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3.9 Ordem de Serviço (OS): constitui um documento através do qual se formaliza

uma  convocação  de  empresa  CREDENCIADA  para  prestar  serviços  técnicos  de

engenharia, arquitetura e agronomia, nas atividades de avaliação de imóveis urbanos ou

rurais;

3.10  Autorização  de  Início:  documento  expedido  pelo  CONTRATANTE o  qual

autoriza o início dos serviços pela CONTRATADA e a partir  do qual inicia o prazo de

execução;

3.11 Laudo de Avaliação: relatório técnico elaborado por profissional habilitado em

conformidade com as Normas Técnicas da ABNT, a ser emitido pela CONTRATADA;

3.12 Parecer Técnico: relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido

por  profissional  capacitado  e  legalmente  habilitado,  no  qual  o  CONTRATANTE  se

manifesta a respeito do Laudo de Avaliação elaborado pela CONTRATADA, podendo ser

Divergente, parcialmente Divergente ou Convergente;

3.13  SMARH:  Secretaria  de  Modernização  Administrativa  e  dos  Recursos

Humanos;

3.14 DEAPE: Departamento de Administração do Patrimônio do Estado;

3.15 DIAVA: Divisão de Avaliações;

3.16 DIESC: Divisão de Escrituração e Contratos;

3.17 DIACO: Divisão de Administração e Controle.

4. DO ESCOPO DO TRABALHO

4.1 DA CONTRATAÇÃO

As  empresas  previamente  CREDENCIADAS  estarão  aptas  à  contratação  para

elaboração de laudos de avaliação de imóveis compreendendo áreas urbanas e rurais, de

acordo com as diretrizes da Associação Brasileira  de Normas Técnicas -  ABNT, NBR

14.653 e suas partes integrantes.

4.2 DA ABRANGÊNCIA

As  interessadas  deverão  requerer  o  credenciamento  para  prestar  os  serviços

técnicos,  identificando  as  tipologias  de  imóveis  que  pretendam  realizar,  conforme

classificação definida no item 7.1 DAS CATEGORIAS, bem como eleger as localidades de

interesse, conforme definidas no item 7.2 DAS REGIÕES.
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4.3 DA DISTRIBUIÇÃO

A distribuição dos serviços às CREDENCIADAS ocorrerá de forma equitativa, de

modo a preservar o princípio da igualdade e da transparência de atuação.

A distribuição dos serviços ocorrerá conforme a posição da CREDENCIADA na

respectiva região e categoria, sendo que o ordenamento inicial será realizado mediante

sorteio e, após, obedecerá rigorosamente a sequência nele estabelecido.

O sorteio  será  realizado em data  e local  a  serem previamente  informados aos

credenciados, estando convidado a participar o representante legal de cada empresa.

A  empresa,  cumpridas  as  exigências  deste  TR,  receberá  uma  numeração

sequencial, a fim de identificá-la quando da distribuição de serviços.

As categorias e regiões serão independentes entre si. Conforme a necessidade do

CONTRATANTE,  serão  as  empresas  CREDENCIADAS  convocadas  à  elaboração  do

serviço, sempre observando o ordenamento das empresas por região e categoria.

A distribuição dos serviços às CREDENCIADAS observará a ordem precedente,

demandando uma OS de cada vez, por empresa CREDENCIADA.

Por  padrão,  a  OS conterá  a  solicitação de um imóvel,  que corresponde a  um

cadastro no sistema GPE, à exceção das demandas derivadas.

Quando se tratar de demanda derivada ou complementar, esta se dará mediante

justificativa técnica do DEAPE, podendo ser encaminhada a uma mesma empresa, nos

seguintes casos:

a) quando houver imóvel em situação contígua;

b) quando  houver  imóvel  com  vínculo  a  outra  unidade  autônoma,  no  mesmo

empreendimento;

c) quando for possível a avaliação de mais de um imóvel, de mesma tipologia, no

mesmo  município,  através  de  uma  única  pesquisa  de  mercado  e  modelo  de

regressão;

d) quando já realizada, neste credenciamento, em OS anterior, avaliação de imóvel

com mesma tipologia,  situado  no  mesmo  município,  por  determinada  empresa

CREDENCIADA, exceto na Região 6.

Na avaliação de imóveis vinculados, encaminhados numa mesma OS, deverá ser

confeccionado Laudo único, com apresentação do valor total dos bens, assim como de

forma discriminada cada um dos imóveis avaliados.
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Na avaliação de imóveis com mesma tipologia e localizados no mesmo município,

encaminhados numa mesma OS, deverão ser apresentados Laudos individualizados para

cada imóvel avaliado.

A hipótese  de  recusa  da  prestação  do  serviço  por  parte  da  CREDENCIADA,

justificada ou não,  implicará  repasse automático  para  a  próxima empresa da lista  de

mesma categoria e região do imóvel objeto.

A empresa CREDENCIADA somente será convocada e designada novamente após

a convocação de todos os outros em ordem posterior a sua, bem como das anteriores, no

caso de reinicio.

Poderá o CONTRATANTE, a critério do DEAPE, mediante justificativa, distribuir um

mesmo serviço a mais de uma empresa CREDENCIADA, se assim a complexidade, a

finalidade e o valor de um determinado imóvel justificar a necessidade em se obter mais

de uma avaliação de um mesmo próprio, conferindo maior segurança ao gestor numa

futura tomada de decisão. 

Entende-se por complexo aqueles imóveis que estão enquadrados nas Categorias

C (urbano) e E (rural). 

4.4 DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

A convocação da empresa CREDENCIADA para execução do serviço ocorrerá,

mediante a emissão de uma OS, conforme a posição da CREDENCIADA na região e

categoria, conforme modelo apresentado no Anexo I.

A OS receberá uma identificação numérica com a seguinte composição:

NºGPE_REGIÃO_CATEGORIA_Nº_ANO, onde:

- Nº GPE: é o número do imóvel cadastrado no Sistema de Gestão Patrimonial do

Estado;

- REGIÃO: agrupamento de municípios contíguos definidos por critério geográfico

de 01 a 06, conforme definido no item 7.2;

- CATEGORIA: agrupamento de tipologias, em princípio, de mesma complexidade

no  que  tange  aos  procedimentos  necessários  para  avaliação  do  bem,  podendo  ser

classificada em: A, B ou C para imóvel urbano; ou, D e E para imóvel rural, conforme

definido no item 7.1;

- Nº: número do laudo a ser fornecido pelo CONTRATANTE;

- ANO: conforme ano da contratação;
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Observação: no caso de demanda derivada a OS será identificada também pelos

imóveis incluídos na mesma convocação.

A  OS  conterá  a(s)  matrícula(s)/transcrição(ões)  do(s)  imóvel(eis)  a  ser(em)

avaliado(s), assim como a(s) Ficha(s) Cadastral(ais) do GPE e, se disponível, eventual

documentação  auxiliar,  como  por  exemplo:  fotografias,  plantas  de  localização,

levantamentos, etc. 

A OS será enviada para o e-mail cadastrado da empresa a ser CONTRATADA para

elaboração do serviço, através de uma comunicação formal expedida pelo DEAPE.

A aceitação da OS pela CREDENCIADA implicará  a sua concordância com os

valores do serviço, assim como no cumprimento de todos os requisitos exigidos neste TR,

no  prazo  máximo  estabelecido  para  execução  dentro  da  categoria  própria  do  imóvel

destacado para avaliação.

A CREDENCIADA deve verificar  se as informações recebidas são suficientes e

compatíveis com o trabalho a ser realizado e solicitar à demandante a complementação

que julgar necessária para prestação do serviço, formalmente por e-mail no prazo de até

2 (dois) dias úteis a contar do recebimento da OS. O silêncio da CREDENCIADA no

prazo estabelecido implica recusa tácita.

A  confirmação  ou  excepcional  recusa  (devidamente  justificada)  da  OS  pela

CREDENCIADA deverão  ser  formalizadas,  em  resposta  ao  e-mail  convocatório,  no

mesmo prazo da verificação. No caso de recusa, a mesma OS será automaticamente

reencaminhada  para  a  próxima  empresa,  obedecendo  à  ordem  de  classificação  da

mesma região e categoria.

4.5 DOS PROCEDIMENTOS A OBSERVAR

Para execução dos serviços deverão ser observados e atendidos os normativos

técnicos vigentes e possíveis atualizações, com destaque para:

• NBR 14653-1 Avaliação de bens parte 1: procedimentos gerais;

• NBR 14653-2 Avaliação de bens parte 2: imóveis urbanos;

• NBR 14653-3 Avaliação de bens parte 3: imóveis rurais;

• NBR 14653-4 Avaliação de bens parte 4: empreendimentos;

• NBR 14653-6 Avaliação de bens parte 6: recursos naturais e ambientais;

• NBR 14653-7 Avaliação de bens parte 7: patrimônios históricos;

• NBR 12721 – Avaliação de custos unitários e preparo de orçamento de construção

para incorporação de edifícios em condomínio;
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• Resolução do CONMETRO 12 de 12 de outubro de 1988, quadro geral de unidade

de medidas;

• Leis Federais 6.766/79 e Lei 9.785/99 que dispõe sobre o parcelamento do solo

urbano;

• Plano Diretor do Município sede do imóvel avaliando.

4.5.1 Do Laudo

4.5.1.1 Imóveis Urbanos (conforme exemplificado no Anexo II)

O laudo de avaliação deve conter, no mínimo, os seguintes itens:

• Identificação do solicitante;

• Finalidade do laudo;

• Objetivo da avaliação;

• Pressupostos, ressalvas e fatores limitantes;

• Identificação e caracterização do imóvel avaliando;

• Diagnostico do mercado;

• Indicação  do(s)  método(s)  e  procedimento(s)  utilizado(s)  com  justificativa  da

escolha;

• Especificação da avaliação com grau de fundamentação e precisão;

• Planilha dos dados utilizados; 

• No  caso  de  utilização  do  método  comparativo  direto  de  dados  de  mercado,

descrição das variáveis do modelo, com a definição do critério de enquadramento

de cada uma das características dos elementos amostrais. A escala utilizada para

definir as diferenças qualitativas deve ser especificada de modo a fundamentar o

correto agrupamento dos dados de mercado;

• Tratamento  dos  dados  e  identificação  do  resultado  -  explicitar  os  cálculos

efetuados,  o  campo de arbítrio,  se for  o  caso,  e  justificativas  para  o resultado

adotado.  No  caso  de  utilização  do  método  comparativo  direto  de  dados  de

mercado,  deve ser apresentado o gráfico de preços observados versus valores

estimados pelo modelo;

• Resultado da avaliação e sua data de referência;

•  Avaliação intervalar, quando solicitado pelo contratante;

• Qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is) pela

avaliação;
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• Anexos: Documentação, fotografias, plantas, identificação de dados de mercado,

memória de cálculos ou relatórios de programas computacionais utilizados, ART ou

RRT.

4.5.1.2 Imóveis Rurais (conforme exemplificado no Anexo III)

O laudo de avaliação deve conter, no mínimo, os seguintes itens:

• Identificação do solicitante;

• Objetivo e finalidade da avaliação

• Pressupostos, ressalvas e fatores limitantes;

• Roteiro de acesso ao imóvel / planta esquemática de localização;

• Descrição da região;

• Identificação e caracterização do bem avaliando:

• descrição detalhada das terras, construções, instalações e produções vegetais;

• descrição detalhada das obras e trabalhos de melhoria das terras;

• classificação dos bens.

• Indicação do(s) método(s) utilizado(s), com justificativa da escolha;

• Pesquisa de valores:

• Descrição detalhada das terras dos imóveis da amostra;

• Memória de cálculo do tratamento utilizado;

• Diagnóstico de mercado;

• Data da vistoria, conclusão, resultado da avaliação e sua data de referência;

• Especificação da avaliação, com grau de fundamentação e precisão;

• Local e data do laudo;

• Qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional (is) responsável (is) pela

avaliação.

• Avaliação intervalar, quando solicitado pelo contratante;

• Anexos: Documentação, fotografias, plantas, identificação de dados de mercado,

memória de cálculos ou relatórios de programas computacionais utilizados, ART.
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4.5.2 Da vistoria do imóvel avaliando

4.5.2.1 Imóveis Urbanos

Características da região

• Aspectos gerais: análise das condições econômicas, políticas e sociais,  quando

relevantes para o mercado, inclusive usos anteriores atípicos ou estigmas;

• Aspectos físicos: condições de relevo, natureza predominante do solo, condições

ambientais;

• Localização: situação no contexto urbano, com indicação dos principais polos de

influência;

• Uso  e  ocupação  do  solo:  confrontar  a  ocupação  existente  com  as  leis  de

zoneamento e uso do solo do município,  para concluir  sobre as tendências de

modificação a curto e médio prazos;

• Infraestrutura urbana: sistema viário, transporte coletivo, coleta de resíduos sólidos,

água potável, energia elétrica, telefone, redes de cabeamento para transmissão de

dados,  comunicação  e  televisão,  esgotamento  sanitário,  águas  pluviais  e  gás

canalizado;

• Atividades existentes: comércio, indústria e serviço;

• Equipamentos comunitários: segurança, educação, saúde, cultura e lazer.

Caracterização do terreno

• Localização:  situação  na  região  e  na  via  pública,  com  indicação  de  limites  e

confrontações definidas de acordo com a posição do observador, a qual deve ser

obrigatoriamente explicitada;

• Utilização atual e vocação, em confronto com a legislação em vigor;

• Aspectos físicos: dimensões, forma, topografia, superfície, solo;

•  Infraestrutura urbana disponível;

• Restrições físicas e legais ao aproveitamento;

• Sub ou superaproveitamento.

Caracterização das edificações e benfeitorias

• Aspectos construtivos, qualitativos, quantitativos e tecnológicos, comparados com

a documentação disponível;

• Aspectos arquitetônicos, paisagísticos e funcionais, inclusive conforto ambiental;

TR CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS / RURAIS 11



 Departamento de Administração do Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / SMARH

• Adequação da edificação em relação aos usos recomendáveis para a região;

•  Condições de ocupação;

• Patologias  aparentes  como  anomalias,  avarias,  danos  construtivos  e  outras,

conforme  definidas  na  ABNT  NBR  13752,  que  possam  influenciar  de  forma

significativa a variação dos preços relativos dos elementos amostrais.

Impossibilidade de vistoria

Quando não for possível o acesso do avaliador ao interior do imóvel, a Contratada

deverá  imediatamente  comunicar  o  fato  ao  DEAPE,  bem como informar  o  motivo  da

impossibilidade  no  item  Pressupostos,  ressalvas  e  fatores  limitantes,  no  laudo  de

avaliação.  Neste  caso,  a  vistoria  interna  pode  ser  prescindida  e  a  avaliação  pode

prosseguir com base nos elementos que for possível obter ou fornecidos pelo contratante,

tais como:

- Descrição interna;

- No caso de apartamentos, escritórios e conjuntos habitacionais, a vistoria externa

de áreas comuns,  a vistoria  de outras unidades do mesmo edifício e informações da

respectiva administração;

- No caso de unidades isoladas, a vistoria externa.

As  considerações  hipotéticas  sobre  o  imóvel,  que  configuram  a  situação

paradigma, devem estar claramente explicitadas no laudo de avaliação.

4.5.2.2 Imóveis Rurais

Caracterização da região

• Aspectos físicos: relevo e classes de solos predominantes, ocupação existente e

tendências de modificação a curto e médio prazos, clima, recursos hídricos;

• Aspectos  ligados  à  infraestrutura  pública,  como  canais  de  irrigação,  energia

elétrica, telefonia, sistema viário e sua praticabilidade durante o ano agrícola;

• Sistema  de  transporte  coletivo,  escolas,  facilidade  de  comercialização  dos

produtos,  cooperativas,  agroindústrias,  assistência técnica agrícola,  sistemas de

armazenagem de produtos e insumos, comércio de insumos e máquinas agrícolas

e rede bancária;

• Estrutura fundiária, vocação econômica, disponibilidade de mão-de-obra;
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• Aspectos ligados às possibilidades de desenvolvimento local, posturas legais para

o uso e a ocupação do solo,  restrições físicas e ambientais  condicionantes do

aproveitamento.

Caracterização do imóvel

Características gerais

• denominação;

• dimensões – área registrada e área levantada topograficamente, quando existente;

• limites e confrontações;

• situação;

• destinação;

• recursos naturais;

• sistema viário interno;

• telefonia; rede de energia elétrica interna;

• utilização econômica atual e condicionantes legais.

Caracterização das terras

• aspectos físicos;

• identificação pedológica;

• classificação da capacidade de uso das terras;

• condicionantes legais.

Caracterização das construções e instalações

• dimensões;

• aspectos construtivos (qualitativos, quantitativos e tecnológicos);

• estado de conservação, idade aparente, vida útil;

• aspectos funcionais;

• condicionantes legais.

Caracterização das produções vegetais

• estado vegetativo;

• estágio  atual  de  desenvolvimento,  estado  fitossanitário  (infestação de  doenças,

pragas e invasoras), nível tecnológico;

• produtividades esperadas, riscos de comercialização;
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• adaptação à região, considerando o risco de ocorrência de intempéries;

• condicionantes legais.

Caracterização das obras e trabalhos de melhoria das terras

Devem  ser  caracterizadas  as  obras  e  trabalhos  de  melhoria  que  não  foram

enquadrados quando da classificação da capacidade de uso das terras, nos seguintes

aspectos:

• dimensões e quantidade;

• aspectos qualitativos e tecnológicos;

• estado de conservação, idade aparente, vida útil;

• aspectos funcionais;

• condicionantes legais.

Recomenda-se que a caracterização do bem avaliando seja complementada com a

apresentação  de  cartografia,  desenhos,  fotografias,  imagens  de  satélite  e  outros

documentos que esclareçam aspectos relevantes, com citação da respectiva autoria.

Impossibilidade de vistoria

Quando não for possível o acesso do avaliador ao interior do imóvel, a Contratada

deverá  imediatamente  comunicar  o  fato  ao  DEAPE,  bem como informar  o  motivo  da

impossibilidade  no  item  Pressupostos,  ressalvas  e  fatores  limitantes,  no  laudo  de

avaliação. 

Neste caso, a vistoria interna pode ser prescindida e a avaliação pode prosseguir

com  base  nos  elementos  que  for  possível  obter  ou  fornecidos  pelo  contratante.  As

considerações hipotéticas sobre o imóvel, que configuram a situação paradigma, devem

estar claramente explicitadas no laudo de avaliação.

4.5.3 Pesquisa de mercado

4.5.3.1 Imóveis Urbanos

• O  levantamento  de  dados  tem  como  objetivo  a  obtenção  de  uma  amostra
representativa  para  explicar  o  comportamento  do  mercado  no  qual  o  imóvel
avaliando esteja inserido e constitui a base do processo avaliatório;
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• Nesta  etapa  o  engenheiro  de  avaliações  investiga  o  mercado,  coleta  dados  e
informações confiáveis  preferentemente a respeito  de negociações realizadas e
ofertas, contemporâneas a data de referencia da avaliação, com suas principais
características econômicas, físicas e de localização;

• As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível e identificadas. 

• Recomenda-se que os dados de mercado tenham suas características verificadas
pelo engenheiro de avaliações.

• Os dados de oferta são indicações importantes do valor de mercado. Entretanto,
devem-se considerar superestimativas que em geral acompanham esses preços e,
sempre que possível, quantificá-las pelo confronto com dados de transações.

• Na amostragem deve-se sopesar o uso de informações que impliquem opiniões
subjetivas do informante e recomenda-se:

-  visitar  cada  imóvel  tomado como referência,  com o  intuito  de  verificar,  tanto
quanto possível, todas as informações de interesse;

- atentar para os aspectos qualitativos e quantitativos;

-  confrontar  as  informações  das  partes  envolvidas,  de  forma  a  conferir  maior
confiabilidade aos dados coletados.

4.5.3.2 Imóveis Rurais

• Na pesquisa, o que se pretende é a composição de uma amostra representativa de
dados  de  mercado  de  imóveis  com  características,  tanto  quanto  possível,
semelhantes às do avaliando, usando-se toda a evidência disponível. Esta etapa
deve iniciar-se pela caracterização e delimitação do mercado em análise, com o
auxílio de teorias e conceitos existentes ou hipóteses advindas de experiências
adquiridas pelo avaliador sobre a formação do valor. 

• Na estrutura da pesquisa são eleitas as variáveis que, em princípio, são relevantes
para explicar a formação de valor e estabelecidas as supostas relações entre si e
com a variável dependente.

• A estratégia de pesquisa refere-se à abrangência da amostragem e às técnicas a
serem utilizadas na coleta e análise dos dados, como a seleção e abordagem de
fontes  de informação,  bem como a  escolha do tipo  de análise  (quantitativa  ou
qualitativa) e a elaboração dos respectivos instrumentos para a coleta de dados
(fichas, planilhas, roteiros de entrevistas, entre outros).

• Especial atenção deve ser dada à classificação de terras dos dados de mercado;

• Somente são aceitos os seguintes dados de mercado:

a) transações;
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b) ofertas;

c) opiniões de engenheiro de avaliações ligados ao setor imobiliário rural;

d) opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural;

e) informações de órgãos oficiais.

4.5.4 Procedimentos Metodológicos

Sempre que possível  deverá ser  adotado o método comparativo  direto de

dados  de  mercado  para  identificar  o  valor  do  bem. Na  impossibilidade  deverá  o

avaliador  justificar  a  opção  por  outra  metodologia,  elegendo  sempre  entre  aquelas

relacionadas pela Norma Técnica pertinente.

A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando e

os dados de mercado disponíveis. 

4.5.4.1 Imóveis Urbanos

Variáveis

Variável dependente

Para  a  especificação  correta  da  variável  dependente,  e  necessária  uma

investigação no mercado em relação a sua conduta e as formas de expressão dos preços

(por exemplo, preço total ou unitário, moeda de referência, formas de pagamento), bem

como observar a homogeneidade nas unidades de medida.

Variável independente 

As  variáveis  independentes  referem-se  às  características  físicas  (por  exemplo,

área,  frente),  de localização (como bairro,  logradouro, distancia ao polo de influência,

entre outros) e econômicas (como oferta ou transação, época e condição do negócio – a

vista ou a prazo). As variáveis devem ser escolhidas com base em teorias existentes,

conhecimentos adquiridos, senso comum e outros atributos que se revelem importantes

no  decorrer  dos  trabalhos,  pois  algumas  variáveis  consideradas  no  planejamento  da

pesquisa  podem  se  mostrar  pouco  relevantes  na  explicação  do  comportamento  da

variável explicada e vice-versa.

Sempre  que  possível,  recomenda-se  a  adoção  de  variáveis  quantitativas.  As

diferenças  qualitativas  das  características  dos  imóveis  podem  ser  especificadas  na

seguinte ordem de prioridade:

TR CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS / RURAIS 16



 Departamento de Administração do Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / SMARH

a)  Pelo  emprego  de  tantas  variáveis  dicotômicas  quantas  forem  necessárias,

especialmente quando a quantidade de dados for abundante e puderem ser preservados

os graus de liberdade necessários à modelagem estatística (por exemplo, aplicação de

condições booleanas do tipo “maior do que” ou “menor do que”, “sim” ou “não”);

b) Pelo emprego de variáveis proxy, por exemplo:

• Custos unitários básicos de entidades setoriais, para expressar padrão construtivo;

• Índice  fiscal,  índice  de  desenvolvimento  humano,  renda  média  do  chefe  de

domicílio, níveis de renda da população, para expressar localização;

• Coeficientes  de  depreciação  para  expressar  estado  de  conservação  das

benfeitorias;

• Valores unitários de lojas em locação para expressar a localização na avaliação de

lojas para venda.

c) Por meio de códigos ajustados, quando seus valores são extraídos da amostra

com a utilização dos coeficientes de variáveis dicotômicas que representem cada uma

das características. O modelo intermediário gerador dos códigos deve constar no laudo de

avaliação;

d) Por meio de códigos alocados.

Tratamento de dados

Será  exigido  tratamento  científico  dos  dados  de  mercado  conforme  normativo,

Anexo A da ABNT NBR 14.653-2, podendo alternativamente ser utilizado, em função da

qualidade  e  quantidade  de  dados  disponíveis  no  mercado,  o  tratamento  por  fatores

conforme  o  Anexo  B  da  ABNT  NBR  14.653-2,  neste  caso  mediante  justificativa  de

insuficiência de informações para elaboração de um modelo matemático.

Avaliação Intervalar

Além do valor do mercado poderá ser exigida a avaliação intervalar, que tem como

objetivo  estabelecer  um  intervalo  de  valores  admissíveis  em  torno  da  estimativa  de

tendência central ou do valor arbitrado.
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4.5.4.2 Imóveis Rurais

Variáveis

Variável dependente

Para  a  especificação  correta  da  variável  dependente,  é  necessária  uma

investigação no mercado em relação à sua conduta e às formas de expressão dos preços

(por exemplo, preço total ou unitário, moeda de referência, formas de pagamento), bem

como observar a homogeneidade nas unidades de medida.

Variáveis independentes

As variáveis independentes referem-se às características físicas (área, classes de

capacidade de uso das terras, entre outros), de situação (acesso, localização, distância a

centro de referência, entre outros) e econômicas (oferta ou transação, época, condição do

negócio – à vista ou a prazo). Devem ser escolhidas com base em teorias existentes,

conhecimentos adquiridos, senso comum e outros atributos que se revelem importantes

no  decorrer  dos  trabalhos,  pois  algumas  variáveis  consideradas  importantes  no

planejamento da pesquisa podem se mostrar pouco relevantes posteriormente, e vice-

versa.

Sempre  que  possível,  recomenda-se  a  adoção  de  variáveis  quantitativas.  As

diferenças  qualitativas  das  características  dos  imóveis  podem  ser  especificadas  na

seguinte ordem de prioridade:

a) por meio de codificação, com o emprego de variáveis booleanas (por exemplo:

condições “maior do que” ou “menor do que”, “sim” ou “não”);

b) pelo emprego de variáveis “proxy” (por exemplo: padrão construtivo expresso

pelo custo unitário básico);

c) por meio de códigos alocados (por exemplo: padrão construtivo baixo igual a 1,

normal igual a 2 e alto igual a 3).

Tratamento de dados

No tratamento dos dados podem ser utilizados, alternativamente e em função da

qualidade e da quantidade de dados e informações disponíveis:

• Tratamento por fatores – homogeneização por fatores e critérios, fundamentados

por estudos, e posterior análise estatística dos resultados homogeneizados.
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No  caso  de  utilização  de  fatores  de  homogeneização  recomenda-se  que  a

determinação destes tenha origem em estudos fundamentados estatisticamente e envolva

variáveis,  como,  por  exemplo,  escalas  de  fatores  de  classes  de  capacidade  de  uso,

fatores de situação e recursos hídricos. Os dados básicos devem ser obtidos na mesma

região geo-econômica onde está localizado o imóvel avaliando e tratados conforme Anexo

B da ABNT NBR 14.653-3.

• Tratamento  científico  –  tratamento  de  evidências  empíricas  pelo  uso  de

metodologia  científica  que  leve  à  indução  de  modelo  validado  para  o

comportamento do mercado. 

Os modelos utilizados para inferir  o comportamento do mercado e formação de

valores  devem  ter  seus  pressupostos  devidamente  explicitados  e  testados.  Quando

necessário, devem ser intentadas medidas corretivas, com repercussão na classificação

dos graus de fundamentação e precisão. 

Outras  ferramentas  analíticas  para  a  indução  do  comportamento  do  mercado,

consideradas  de  interesse  pelo  engenheiro  de  avaliações,  tais  como  redes  neurais

artificiais, regressão espacial e análise envoltória de dados, poderão ser aplicadas, desde

que  devidamente  justificadas  do  ponto  de  vista  teórico  e  prático,  com a  inclusão  de

validação, quando pertinente.

No caso de utilização de modelos de regressão linear, deve ser observado o anexo

A da ABNT NBR 14.653-3.

4.5.5 Especificação da avaliação

O estabelecimento  inicial  dos laudos de avaliação será o grau III  (máximo)  de

fundamentação. Serão aceitos laudos com menor grau, considerando o mercado e as

informações que possam ser dele extraídas. Em qualquer caso o grau atingido deve ser

explicitado,  assim como indicados  os  itens  nas  respectivas  tabelas  de  especificação.

Serão tolerados apenas laudos de avaliação com grau de fundamentação I, II, ou III.

4.5.5.1 Imóveis Urbanos

Deverão ser devidamente preenchidas as respectivas tabelas constantes da ABNT

NBR  14.653-2  /  2011  a  depender  da  metodologia  eleita  e  do  tratamento  de  dados

utilizado,  indicando  o  número  de  pontos  atingidos,  assim  como  os  graus  de

fundamentação e precisão obtidos.
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4.5.5.2 Imóveis Rurais

Deverão ser devidamente preenchidas as respectivas tabelas constantes da ABNT

NBR  14.653-3  /  2004  a  depender  da  metodologia  eleita  e  do  tratamento  de  dados

utilizado,  indicando  o  número  de  pontos  atingidos,  assim  como  os  graus  de

fundamentação e precisão obtidos.

4.6 DA DOCUMENTAÇÃO

O  insumo  principal  a  ser  fornecido  no  momento  da  convocação  baseia-se  na

matrícula ou transcrição do imóvel avaliando, sua respectiva ficha cadastral, bem como

outros elementos, se disponíveis, tais como: fotografias, croquis, plantas, levantamentos. 

Havendo divergências entre o imóvel  vistoriado e a documentação apresentada

deverá a empresa contratada informar e, se possível, quantificar as diferenças existentes,

explicitando-as no laudo de avaliação. Havendo convicção quanto à correta identificação

do  imóvel,  ainda  que  existam pontos  de  divergência,  a  avaliação  deverá  prosseguir,

consignando no item Pressupostos, ressalvas e fatores limitantes eventuais condições

paradigmas adotadas para avaliação do bem. 

No caso de áreas não averbadas, estas deverão ser quantificadas pelo avaliador e

acrescidas  na  avaliação.  Nesse  caso,  porém,  o  valor  da  área  não  averbada  deverá

constar também em separado. 

Para a elaboração do laudo de avaliação a contratada deverá, inicialmente, estudar

a  documentação  disponibilizada  pela  contratante.  É  parte  integrante  do  trabalho

avaliatório proceder à verificação do imóvel no cadastro municipal, a fim de dirimir dúvidas

ou  buscar  elementos  que  assegurem  a  correta  identificação  do  bem,  assim  como

quantificação correta de suas áreas (terreno e benfeitorias), bem como o zoneamento no

qual encontra-se localizado o imóvel.

4.6.1 Organização e entrega de documentos

Competirá à CONTRATADA entregar à CONTRATANTE:

a) uma cópia completa impressa e encadernada para cada Laudo, incluindo todos

os seus anexos integrantes e a respectiva ART/RRT.

b) cópia em meio magnético incluindo o laudo de avaliação, modelos de regressão

(quando houver), demais cálculos e seus anexos.
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As entregas deverão ser  realizadas no DEAPE,  com protocolo  de  recebimento

(conforme  Anexo  IV),  que  relacione  todos  os  itens  e  materiais  repassados  à

CONTRATANTE.

O  recebimento  do  material  não  enseja  a  concordância  prévia,  o  qual  será

submetido à análise técnica, mediante parecer a ser elaborado pelo CONTRATANTE. 

No  caso  de  divergência,  a  contratada  receberá  os  motivos  que  impediram  a

homologação e deverá adequar ou retificar os itens em desacordo.

5. CASOS A SEREM CONSIDERADOS PELA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS

5.1 DA OBSTRUÇÃO DO ACESSO AO IMÓVEL OBJETO DO SERVIÇO

A vistoria externa e interna do imóvel é pressuposto necessário para a elaboração

da avaliação. Quando não for possível  o acesso do avaliador ao interior  do imóvel,  a

CONTRATADA deverá imediatamente comunicar o fato ao DEAPE, bem como informar o

motivo da impossibilidade no item Pressupostos, ressalvas e fatores limitantes, no laudo

de avaliação. 

Neste caso, a vistoria interna pode ser prescindida e a avaliação pode prosseguir

com base nos elementos que for possível obter ou fornecidos pelo CONTRATANTE. As

considerações hipotéticas sobre o imóvel, que configuram a situação paradigma, devem

estar claramente explicitadas no laudo de avaliação.

No caso da impossibilidade da avaliação do imóvel, receberá a contratada 20% do

valor correspondente ao trabalho concluído na categoria própria, no grau I, desde que

apresentado um laudo de vistoria externa do imóvel, com todos os elementos possíveis

de preenchimento, sem constar o valor de avaliação. 

5.2 NOS CASOS DAS DEMANDAS DERIVADAS

5.2.1 Das áreas compostas por imóveis vinculados

Tratando-se  de  imóveis  vinculados,  compostos  por  mais  de  uma  matrícula,

prevalecerá, para fins de distribuição e remuneração, o seu enquadramento através do

item 7.1 DAS CATEGORIAS, quanto à tipologia e área do imóvel objeto da demanda

principal,  percebendo a contratada um acréscimo de 20% na remuneração para cada

matrícula  vinculada a esta.  As demandas derivadas,  individualmente,  não poderão ter
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área superior à da demanda principal. Nesse caso, deverá ser indicado no mesmo laudo,

além do valor total do imóvel, o valor correspondente a cada matrícula individualmente. 

5.2.2 Dos imóveis de uma mesma tipologia em OS única

Tratando-se  de  uma demanda derivada,  com dois  ou  mais  imóveis  de  mesma

tipologia  e  município,  numa  mesma  OS,  prevalecerá,  para  fins  de  distribuição  e

remuneração, o seu enquadramento através do item 7.1 DAS CATEGORIAS quanto à

tipologia e área do imóvel  objeto da demanda principal,  percebendo a contratada um

acréscimo  de  25%  para  cada  imóvel  contido  na  demanda  derivada.  As  demandas

derivadas, individualmente, não poderão ter área superior à da demanda principal. Nesse

caso, deverá ser apresentado um laudo para cada avaliação, em separado. 

6. DAS REUNIÕES COM A CONTRATADA

As reuniões serão realizadas nas dependências do Centro Administrativo Fernando

Ferrari (CAFF), onde está localizado o DEAPE.

As despesas relacionadas a deslocamento, eventual hospedagem e à alimentação

serão de responsabilidade da CONTRATADA.

As reuniões deverão contar com, no mínimo, o representante legal da empresa e o

responsável técnico pelo trabalho (ou, neste último caso, alguém por ele designado para

saneamento de dúvidas técnicas envolvendo a execução do serviço).

Refira-se  que  fica  facultado  ao  CONTRATANTE  o  agendamento  de  reuniões

extraordinárias, acaso se façam necessárias.

Por fim, fica facultado à CONTRATADA propor o agendamento de reuniões, através

de notificação formal ao CONTRATANTE, para o saneamento de dúvidas, entre outros

aspectos.

7. DAS DISPOSIÇÕES SOBRE CATEGORIAS, REGIÕES E PRAZOS DE 

EXECUÇÃO

7.1 DAS CATEGORIAS

Conforme  definido  abaixo,  para  fins  de  enquadramento  dos  imóveis  objeto  de

avaliação, foram definidas categorias, a depender da tipologia, dimensão, assim como da

complexidade esperada das avaliações a serem demandadas.
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7.1.1 Imóveis Urbanos

CATEGORIA A 

(Baixa complexidade)

CATEGORIA B 

(Média complexidade)

CATEGORIA C 

(Alta complexidade)

Categoria A (fixado em 10

horas técnicas) envolve os

imóveis  urbanos

classificados  como  baixa

complexidade,  tais  como:

terrenos  residenciais,

unidades residenciais (casas

e apartamentos) e unidades

comerciais  (lojas  e

salas/conjuntos  comerciais)

ou  vagas  de  garagem,

avaliados através do método

comparativo direto de dados

do mercado:

-Vagas de garagem;

-Apartamentos;

-Terrenos residenciais até

1.000,00 m²;

-Salas/Conjuntos

comerciais  até  200,00  m²

(área total);

-Lojas  até  200,00  m²

(área total);

-Casas  com  área

construída até 300,00 m².

Categoria B (fixado em 20

horas técnicas) envolve os

imóveis  urbanos

classificados  como  média

complexidade,  avaliados

através  do  método

comparativo direto de dados

de  mercado,  tais  como:

terrenos  residenciais  e/ou

comerciais,  unidades

residenciais  (casas)  e

unidades comerciais (lojas e

salas/conjuntos comerciais):

-Terrenos  residenciais

com mais de 1.000,00 m²;

-Terrenos  comerciais  até

3.000,00 m²;

-Salas/Conjuntos

comerciais acima de 200,00

m² (área total);

-Lojas  acima  de  200,00

m² (área total);

-Casas  com  área

construída acima de 300,00

m²;

-Galpões até 2.000,00 m²;

-Prédios até 2.000,00 m²;

Categoria C (fixado em 30

horas técnicas) envolve os

imóveis  urbanos

classificados  como  alta

complexidade,  avaliados

através  do  método

comparativo direto de dados

de  mercado  ou  através  de

metodologia  diversa

(evolutivo,  involutivo,  renda,

outras  com  base  na  NBR

14653), tais como: 

-Terrenos  comerciais,

glebas,  galpões,  prédios  ou

demais imóveis urbanos não

abrangidos pelas categorias

A ou B.

-Terrenos  comerciais

acima de 3.000,00 m²;

-Glebas  urbanas  com ou

sem benfeitorias;

-Galpões  acima  de

2.000,00 m²;

-Prédios  acima  de

2.000,00 m²;

-Tipologias  construtivas

não convencionais tais como

hospitais,  hotéis,  complexos

industriais, presídios.
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7.1.2 Imóveis Rurais

CATEGORIA D

(Média complexidade)

CATEGORIA E 

(Alta complexidade)

Categoria  D  (fixado  em  20  horas

técnicas) envolve  os  imóveis  rurais

classificados  como  média  complexidade,

avaliados  através  do  método  comparativo

direto de dados de mercado, tais como: 

-Áreas rurais até 100,00 ha com ou sem

benfeitorias.

Categoria  E  (fixado  em  30  horas

técnicas) envolve  os  imóveis  rurais

classificados  como  alta  complexidade,

avaliados  através  do  método  comparativo

direto de dados de mercado ou através de

metodologia  diversa  (evolutivo,  involutivo,

renda, outras com base na NBR 14653-3),

tais  como:  áreas  rurais,  não  abrangidas

pela categoria D:

-Áreas rurais acima de 100,00 ha com ou

sem benfeitorias.

7.2 DAS REGIÕES

Para fins deste TR foram definidas, por critério geográfico, seis regiões no território

abrangido pelo  Estado do  Rio  Grande  do Sul,  sobre  as  quais  poderão as  empresas

manifestar interesse, contemplando no mínimo uma região, podendo optar por outra(s),

conforme for sua conveniência e capacidade de atendimento nos prazos estabelecidos.

O arranjo espacial das regiões está ilustrado no mapa apresentado no Anexo V. A

opção  por  uma  determinada  região,  implica,  necessariamente,  o  atendimento  de

demandas abrangidas pelos municípios nela contidos, conforme relação apresentada no

Anexo VI.

7.3 DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Do recebimento da Autorização de Início,  a então contratada deverá atender  o

prazo abaixo estipulado para conclusão da OS 

• Para  os  imóveis  classificados  na  Categoria  A,  o  prazo  para  realização  dos

serviços, incluindo vistoria, pesquisa de mercado, cálculos e confecção do laudo

será  de  até  6  dias  úteis,  podendo  ser  prorrogado,  havendo  necessidade

justificada, sempre que aprovada pelo CONTRATANTE;
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• Para  os  imóveis  classificados  na  Categoria  B,  o  prazo  para  realização  dos

serviços, incluindo vistoria, pesquisa de mercado, cálculos e confecção do laudo

será  de  até  12  dias  úteis,  podendo  ser  prorrogado,  havendo  necessidade

justificada, sempre que aprovada pelo CONTRATANTE;

• Para  os  imóveis  classificados  na  Categoria  C,  o  prazo  para  realização  dos

serviços, incluindo vistoria, pesquisa de mercado, cálculos e confecção do laudo

será  de  até  18  dias  úteis,  podendo  ser  prorrogado,  havendo  necessidade

justificada, sempre que aprovada pelo CONTRATANTE.

• Para  os  imóveis  classificados  na  Categoria  D,  o  prazo  para  realização  dos

serviços, incluindo vistoria, pesquisa de mercado, cálculos e confecção do laudo

será  de  até  12  dias  úteis,  podendo  ser  prorrogado,  havendo  necessidade

justificada, sempre que aprovada pelo CONTRATANTE;

• Para  os  imóveis  classificados  na  Categoria  E,  o  prazo  para  realização  dos

serviços, incluindo vistoria, pesquisa de mercado, cálculos e confecção do laudo

será  de  até  18  dias  úteis,  podendo  ser  prorrogado,  havendo  necessidade

justificada, sempre que aprovada pelo CONTRATANTE.

Por iniciativa da CONTRATADA, havendo necessidade justificada, eventual pedido

de  prorrogação  deverá  ser  formalizado  antes  do  término  do  prazo  estipulado  para

conclusão  do  serviço.  A prorrogação  não  se  dará  em prazo  superior  ao  inicialmente

determinado  e  apenas  por  uma  única  oportunidade,  mediante  análise  prévia  e

deferimento pelo CONTRATANTE.

Por iniciativa do CONTRATANTE, mediante justificativa própria, os prazos poderão

ser dilatados em casos específicos.

Em caso de demanda derivada, os prazos terão acréscimo de um dia útil para cada

imóvel adicional.

7.4 DO VALOR DA HORA TÉCNICA

Fica estabelecido, para fins deste CREDENCIAMENTO, o valor unitário da hora

técnica para o serviço de avaliação de imóveis fixado em R$ 159,07 (cento e cinquenta e

nove reais e sete centavos), não previsto qualquer tipo de reajuste durante seu prazo de

validade.
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7.5 DO EMPENHO E PERCENTUAL DE PAGAMENTO DOS LAUDOS DE 

AVALIAÇÕES

A remuneração pelo serviço levará em conta o grau de fundamentação atingido na

avaliação, já que está, também, relacionado com o empenho do avaliador, recordando

que o grau esperado nesta contratação é o III (máximo), sendo tolerado graus inferiores II

ou I (mínimo), contudo com impacto sobre a remuneração correspondente:

PERCENTUAL DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO

IMÓVEIS URBANOS E RURAIS

Fundamentação Remuneração (hora técnica)

Grau III 100,00%

Grau II 90,00%

Grau I 80,00%

7.6 DA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Todos os custos envolvidos na execução dos serviços correrão por conta única e

exclusivamente da CONTRATADA, incluindo as despesas de deslocamento, alimentação,

hospedagem, etc., assim como a taxa de ART/RRT.

A quantificação da remuneração dar-se-á conforme os itens a seguir.

7.6.1 Demanda única ou principal

O  valor  da  remuneração  pelo  serviço  será  composto  pela  fórmula  abaixo

explicitada:

R = H x VU x G

Sendo:

R = Valor da remuneração pelo serviço da demanda única ou principal;

H = Número de horas fixadas para elaboração do serviço, conforme a categoria em que

se enquadra o imóvel da demanda única ou principal, objeto da avaliação;

VU = Valor unitário da hora técnica fixado neste T.R.;

G = Percentual, conforme grau de fundamentação atingido na avaliação.
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7.6.2 Demanda(s) derivada(s)

Para os imóveis vinculados, a remuneração (RD) será composta pela remuneração

da  demanda principal  (R)  acrescida  de  20% sobre  R,  para  cada  matrícula  adicional,

conforme a fórmula abaixo:

RD = R + (N – 1) x 0,20 R

Para imóveis de mesma tipologia e município, a remuneração (RD) será composta

pela  remuneração  da  demanda  principal  (R)  acrescida  de  25%  sobre  R,  para  cada

matrícula adicional, conforme a fórmula abaixo:

RD = R + (N – 1) x 0,25 R

Sendo: 

RD = Valor total da remuneração do serviço quando houver demandas derivadas;

R = Valor da remuneração pelo serviço da demanda principal;

N = Número total de matrículas da OS.

7.6.3 Demanda complementar

O  valor  da  remuneração  pelo  serviço  será  composto  pela  fórmula  abaixo

explicitada:

RC = 0,50 R

Sendo:

RC =  Valor total da remuneração do serviço para demanda complementar

R = Valor da remuneração pelo serviço da demanda principal (já executada);

No  caso  de  mais  de  um  imóvel,  nesta  condição,  estes  serão  remunerados

conforme o item 7.6.2 Demanda(s) Derivada(s).
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8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para fins de habilitação técnica deverá ser comprovada habilitação e capacitação

mínima  para  elaboração  do  serviço,  mediante  apresentação  dos  documentos  abaixo

relacionados: 

a)  Registro  ou  prova  de  inscrição  da  pessoa  jurídica  proponente  no  CREA –

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho Regional de Arquitetura e

Urbanismo - CAU, onde constem os seus responsáveis técnicos

b) Visto do CREA ou CAU, quando o registro da empresa for de outro Estado, em

nome da pessoa jurídica e dos profissionais que componham o seu quadro técnico

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e

alterações contratuais vigentes, com definição clara do representante legal e que deverá

contemplar prestação de serviços técnicos de Engenharia ou Arquitetura ou Agronomia ou

juntar documento do CREA ou do CAU onde conste que a empresa está habilitada à

prestação dos serviços nas atividades deste TR, de interesse para credenciamento;

d)  Certidão  de  registro  e  quitação  junto  ao  CREA/RS -  Conselho  Regional  de

Engenharia,  e  Agronomia  ou  CAU/RS  –  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo,  dos

profissionais que componham o quadro técnico da empresa;

e) Requerimento de Credenciamento assinado pelo representante legal, conforme

modelo constante do Anexo VII;

f) Apresentar capa de currículo com foto 3x4 atualizada, de todos os profissionais

que componham o quadro técnico da empresa, conforme Anexo VIII;

g) Prova de vínculo com a empresa proponente, dos profissionais que compõem o

seu quadro técnico, cujos nomes não constem da certidão emitida pelo CREA ou CAU

referente à pessoa jurídica (Carteira de Trabalho, ou Folha de Registro de Empregado

(FRE), ou Contrato de Prestação de Serviços, devidamente registrado)

8.1 PARA CREDENCIAMENTOS NA CATEGORIA A

Diploma do profissional com formação em engenharia civil ou arquitetura;

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível

com o objeto, realizada mediante:

-  apresentação  de  Certidão  de  Acervo  Técnico  –  CAT do  profissional,  na  qual

constem relacionadas no mínimo três ARTs / RRTs referentes a serviços executados na

área de avaliação de imóveis  urbanos contemplados por  essa Categoria  ou  superior,

conforme diretrizes da NBR 14653; e
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- apresentação de, no mínimo, um laudo de avaliação na modalidade completa,

com metodologia eleita através do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado e

tratamento através da estatística inferencial, no qual se tenha obtido no mínimo grau de

fundamentação I; e

-  apresentar  certificado  de  curso  de  avaliação  de  imóveis,  cujo  conteúdo

programático contenha análise de regressão, com carga horária igual ou superior a 20

horas.

8.2 PARA CREDENCIAMENTOS NA CATEGORIA B

Diploma com formação em engenharia civil ou arquitetura;

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível

com o objeto, realizada mediante:

-  apresentação  de  Certidão  de  Acervo  Técnico  –  CAT do  profissional,  na  qual

constem relacionadas no mínimo três ARTs / RRTs referentes a serviços executados na

área de avaliação de imóveis  urbanos contemplados por  essa Categoria  ou  superior,

conforme diretrizes da NBR 14653; e

- apresentação de, no mínimo, um laudo de avaliação na modalidade completa de

imóvel contemplado por essa Categoria ou superior, com metodologia eleita através do

Método Comparativo Direto de Dados de Mercado e tratamento através da estatística

inferencial, no qual se tenha obtido no mínimo grau de fundamentação II; e

-  apresentar  certificado  de  curso  de  avaliação  de  imóveis,  cujo  conteúdo

programático contenha análise de regressão, com carga horária igual ou superior a 20

horas.

8.3 PARA CREDENCIAMENTOS NA CATEGORIA C

Diploma com formação em engenharia civil ou arquitetura;

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível

com o objeto, realizada mediante:

-  apresentação  de  Certidão  de  Acervo  Técnico  –  CAT do  profissional,  na  qual

constem relacionadas no mínimo três ARTs / RRTs referentes a serviços executados na

área  de  avaliação  de  imóveis  urbanos  contemplados  por  essa  Categoria,  conforme

diretrizes da NBR 14653; e

- apresentação de, no mínimo, um laudo de avaliação na modalidade completa de

imóvel  contemplado  por  essa  Categoria,  com  metodologia  eleita  através  do  Método
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Comparativo Direto de Dados de Mercado e tratamento através da estatística inferencial,

no qual se tenha obtido grau de fundamentação III; e

- apresentação de, no mínimo, um laudo de avaliação na modalidade completa de

imóvel  contemplado  por  essa  Categoria,  com  metodologia  eleita  através  do  Método

Evolutivo, no qual se tenha obtido, no mínimo, grau de fundamentação I; e

- apresentação de, no mínimo, um laudo de avaliação na modalidade completa de

imóvel  contemplado  por  essa  Categoria,  com  metodologia  eleita  através  do  Método

Involutivo, no qual se tenha obtido, no mínimo, grau de fundamentação I; e

-  apresentar  certificado(s)  de  curso(s)  de  avaliação  de  imóveis,  cujo  conteúdo

programático contenha análise de regressão, cujo somatório da(s) carga(s) horária(s) seja

igual ou superior a 40 horas.

8.4 PARA CREDENCIAMENTOS NA CATEGORIA D

Diploma  com  formação  em;  Agronomia,  Engenharia  Agronômica,  Engenharia

Agrícola ou Engenharia Florestal.

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível

com o objeto, realizada mediante:

-  apresentação  de  Certidão  de  Acervo  Técnico  –  CAT do  profissional,  na  qual

constem relacionadas no mínimo três ARTs referentes a serviços executados na área de

avaliação  de  imóveis  rurais  contemplados  por  essa  Categoria  ou  superior,  conforme

diretrizes da NBR 14653; e

- apresentação de um laudo de avaliação na modalidade completa de imóvel rural

contemplado  nessa  categoria  ou  superior,  com metodologia  eleita  através do  Método

Comparativo Direto de Dados de Mercado, no qual se tenha obtido no mínimo grau de

fundamentação I; e

- apresentar certificado de curso de avaliação de imóveis, com carga horária igual

ou superior a 20 horas.

8.5 PARA CREDENCIAMENTOS NA CATEGORIA E

Diploma  com  formação  em;  Agronomia,  Engenharia  Agronômica,  Engenharia

Agrícola ou Engenharia Florestal.

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível

com o objeto, realizada mediante:
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-  apresentação  de  Certidão  de  Acervo  Técnico  –  CAT do  profissional,  na  qual

constem relacionadas no mínimo três ARTs referentes a serviços executados na área de

avaliação de imóveis rurais contemplados por essa Categoria, conforme diretrizes da NBR

14653; e

- apresentação de um laudo de avaliação na modalidade completa de imóvel rural

contemplado por essa Categoria, com metodologia eleita através do Método Comparativo

Direto de Dados de Mercado, no qual se tenha obtido no mínimo grau de fundamentação

II; e

-  apresentar  certificado(s)  de  curso(s)  de  avaliação  de  imóveis,  cujo  somatório

da(s) carga(s) horária(s) seja igual ou superior a 40 horas.

8.6 OBSERVAÇÃO

A  comprovação  da  habilitação  para  a  categoria  B  (item  8.2)  dispensa  a

comprovação para a categoria A (item 8.1), ao tempo que a comprovação da categoria C

(item 8.3) dispensa a comprovação das categorias A e B (itens 8.1 e 8.2).

A  comprovação  da  habilitação  para  a  categoria  E  (item  8.5)  dispensa  a

comprovação para a categoria D (item 8.4). 

9. DA GESTÃO DO SERVIÇO

9.1 DO GERENCIAMENTO E OUTRAS DISPOSIÇÕES

A CONTRATADA, durante a execução do serviço, deverá se reportar ao analista

responsável  indicado na OS, quando da convocação da empresa para elaboração do

serviço.

Fica facultado ao CONTRATANTE fazer o acompanhamento da CONTRATADA (no

trabalho em campo) e realizar visitas técnicas na sede da CONTRATADA.

Fica facultado ao CONTRATANTE requisitar à CONTRATADA a disponibilização de

um técnico para esclarecer dúvidas a respeito de um trabalho que está sendo realizado.

Para  solicitações,  informações  e  soluções  de  controvérsias,  a  CONTRATADA

deverá observar os insumos disponibilizados na Ordem de Serviço, podendo se reportar

ao CONTRATANTE, através dos seguintes contatos:

- questões técnicas relacionadas à avaliação dos imóveis:

DIAVA/DEAPE - Fone: 51-3288.1388 - e-mail: diava-deape@smarh.rs.gov.br

- questões cadastrais, de acesso ou obstrução dos imóveis:
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DIACO/DEAPE - Fone: 51-3288.1385 - e-mail: diaco-deape@smarh.rs.gov.br

- questões contratuais:

DIESC/DEAPE - Fone: 51-3288.1391 - e-mail: diesc-deape@smarh.rs.gov.br

9.2 PROCEDIMENTOS PARA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

Na aceitação dos produtos entregues pela CONTRATADA devem ser observados

os seguintes procedimentos:

a)  A CONTRATADA deve  comunicar  por  escrito  a  entrega  dos  produtos  para

aceitação do CONTRATANTE e, quando for o caso, informar os serviços ainda porventura

pendentes;

b) O CONTRATANTE deverá realizar a devida verificação dos produtos entregues,

mediante a elaboração de um Parecer Técnico emitido pela DIAVA - Divisão de Avaliação

do DEAPE, homologando ou não o serviço prestado;

c) Em caso da não homologação, o CONTRATANTE reportará à CONTRATADA,

por escrito, as situações não atendidas, devendo esta, no prazo máximo correspondente

a um terço do estabelecido para a categoria do imóvel objeto, reapresentar o Laudo com

todas as adequações necessárias;

d) Na reincidência, o CONTRATANTE emitirá um novo e último Parecer Técnico

solicitando os ajustes necessários, os quais deverão ser atendidos na metade do prazo

previsto no item "c", sob pena de cancelamento da OS e direcionamento a outra empresa

credenciada.

9.3 DO CONTROLE DA QUALIDADE TÉCNICA

Os serviços contratados terão sua qualidade verificada por meio de análise dos

laudos conforme os requisitos exigidos neste TR em acordo com as diretrizes previstas

nas Normas Técnicas da ABNT atinentes a avaliações de imóveis.

O conhecimento técnico é condição para atuação quando do credenciamento da

CONTRATADA.  Dessa  forma,  dúvidas de caráter  técnico  não têm obrigatoriedade de

esclarecimento por parte do engenheiro ou arquiteto do DEAPE, uma vez que a revisão

das  peças  técnicas  elaboradas  pela  CONTRATADA compreende  a  conferência  dos

aspectos formais dos laudos, no que concerne ao preenchimento e à verificação de seus

componentes técnicos.
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As  revisões/homologações  técnicas  serão  realizadas  por  engenheiros  e/ou

arquitetos lotados na Divisão de Avaliação do DEAPE, com auxílio dos estagiários na

mesma área de atuação.

9.4 DO INADIMPLEMENTO E DAS SANÇÕES SANSÕES

Pela inexecução total ou parcial do objeto, o CONTRATANTE poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar ao CREDENCIADO contratado as seguintes sanções:

• Advertência formal pelo correio eletrônico; 

• Multa;

• Suspensão  temporária,  sendo  a  empresa  preterida,  por  uma  vez,  na  próxima

oportunidade de contratação;

• Descredenciamento.

Constituem-se  em  motivos  para  aplicação  de  sanções,  sem  se  limitar,  os

constantes do quadro a seguir:

CLASSIFICAÇÃO SANÇÃO EXEMPLOS

FALTAS LEVES
Advertência formal pelo

correio eletrônico

Recusar  OS  sem  justificativa

aceita.

Não enviar o aceite da OS por e-

mail.

Apresentar  fotos  sem  nitidez

suficiente  ou  resolução

inadequada.

Não  retornar  o  contato  realizado

por telefone ou e-mail.

Erros de preenchimento no laudo,

sem acarretar prejuízo à avaliação.

Enviar  documentação  incompleta

ou sem assinatura.

(continua)

TR CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS / RURAIS 33



 Departamento de Administração do Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / SMARH

(continuação)

CLASSIFICAÇÃO SANÇÃO EXEMPLOS

FALTAS MÉDIAS Multa de uma hora técnica

Reincidir qualquer falta leve.

Apresentar  Laudo  de  Avaliação

com  metodologia  equivocada  ou

tratamento de dados inadequado.

Erros de preenchimento no laudo,

com prejuízo à avaliação.

Entregar  o  serviço  ou  correções

fora dos prazos estabelecidos.

Apresentar  Tabela  de

especificação  da  avaliação  com

enquadramento  do  grau  de

Fundamentação inadequado

Deixar  de  informar  divergências

entre o imóvel e a documentação.

FALTAS GRAVES

Multa de duas horas técnicas Reincidir qualquer falta média.

Multa de duas horas técnicas

e suspensão temporária

Não vistoriar o imóvel ou vistoriar

outro  imóvel  que não seja  objeto

da avaliação.

Alterar, sem prévia comunicação, o

quadro  técnico  habilitado  para  a

categoria credenciada.

Inobservância  dos  requisitos

estabelecidos  neste  TR  ou  das

orientações das Normas Técnicas

vigentes da ABNT.

Utilizar  elementos  amostrais  em

desacordo  com as  características

ou  tipologia  do  imóvel  objeto  do

serviço  solicitado  ou  apresentar

pesquisa com dados inexistentes.

(continua)
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(conclusão)

CLASSIFICAÇÃO SANÇÃO EXEMPLOS

FALTAS GRAVÍSSIMAS
Descredenciamento da

empresa

Reincidir qualquer falta grave.

Utilizar  termos  ou  gestos

inadequados, quando se dirigir aos

servidores do CONTRATANTE

Utilizar pessoas não habilitadas ou

fora  do  Quadro  Técnico  para

elaborar  e/ou  assinar  o  serviço

solicitado.

Fornecer  a  terceiros  ou  divulgar

resultados,  informações  ou

documentos de interesse exclusivo

do contratante.

Subcontratação  dos  serviços

objeto deste TR.

Agir com dolo ou má-fé.

Observação: a  recusa,  ainda  que  justificada,  de  três  ordens  de  serviço

consecutivas ou cinco alternadas enseja a possibilidade do CONTRATANTE, a seu critério

exclusivo, descredenciar a empresa, visando reestabelecer a celeridade necessária ao

processo de avaliação dos próprios.

9.5 DAS RESPONSABILIDADES

9.5.1 Da CONTRATADA

a) Emitir  e  pagar  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  ou  Registro  de

Responsabilidade Técnica (RRT),  cujo comprovante de recolhimento deverá ser

entregue à CONTRATANTE junto ao Laudo;

b) Comprovar a existência da equipe chave especificada no Termo de Referência a

qualquer tempo, quando solicitado pelo CONTRATANTE;

c) Atender o objeto do contrato e seus anexos, com excelência, presteza e eficiência,

fornecendo os trabalhos de acordo com as exigências contidas no presente Termo

de Referência;

d) Coordenar técnica e administrativamente a execução dos trabalhos;
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e) Alocar e manter equipe necessária à execução dos trabalhos e, se necessário,

mediante comunicação formal ao CONTRATANTE, substituir  profissionais com a

mesma qualificação ou superior, sem prejuízo do bom andamento dos serviços;

f) Disponibilizar  infraestrutura,  materiais,  equipamentos  em  geral  e  aqueles

necessários à proteção individual (EPI) necessários à execução dos serviços;

g) Assegurar a qualidade do serviço, mediante aplicação da metodologia e critérios

definidos  no  Termo  de  Referência,  submetendo  à  aprovação  da  Administração

quaisquer alterações que entenda necessárias;

h) Solicitar,  por  escrito,  ao  CONTRATANTE,  em  tempo  hábil,  as  decisões  e

procedimentos que ultrapassem a competência da CONTRATADA;

i) Participar  das reuniões presenciais  agendadas pelo  CONTRATANTE,  seja  para

eliminação de dúvidas, recebimento de reclamações, monitoramento da execução

e  andamento  do  trabalho  e/ou  solução  de  eventuais  problemas  advindos  da

execução do trabalho;

j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou

em parte,  a partir  da ciência do Parecer Técnico emitido pelo CONTRATANTE,

conforme os prazos estabelecidos no item 9.2, os serviços efetuados em que se

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução a critério da

Administração  e  em  consonância  às  especificações  técnicas  explicitadas  no

presente Termo de Referência;

k) Arcar  com as  despesas  de  viagens,  de  hospedagem,  de  deslocamentos  e  de

alimentação de seus empregados durante a execução dos trabalhos;

l) Relatar  ao  CONTRATANTE  (via  notificação  por  escrito)  toda  e  qualquer

irregularidade verificada no decorrer na prestação do serviço;

m) O  controle  dos  serviços  prestados  e  a  fiscalização  do  trabalho  deverão  ser

realizados  pela  CONTRATADA  independentemente  do  controle  e  fiscalização

exercidos  pelo  CONTRATANTE,  cabendo-lhe  integralmente  o  ônus  dele

decorrente;

n) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas

na  legislação  específica  de  acidentes  do  trabalho,  quando,  em  ocorrência  da

espécie,  forem  vítimas  os  seus  empregados  no  decorrer  do  desempenho  dos

serviços ou em conexão com eles,  ainda que ocorridos nas dependências dos

imóveis do CONTRATANTE;
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o) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-

los na época própria,  vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo

empregatício com o CONTRATANTE;

p) Assumir  todos  os  encargos  de  possível  demanda  trabalhista,  cível,  ou  penal,

relacionada a este CREDENCIAMENTO e respectivo contrato, originariamente ou

vinculados por prevenção, conexão ou continência;

q) A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos na

condição  anterior,  não  transfere  a  responsabilidade  por  seu  pagamento  ao

CONTRATANTE,  razão  pela  qual  a(s)  renunciam  expressamente  a  qualquer

vínculo de solidariedade ativa ou passiva com o Estado do Rio Grande do Sul; 

r) Não permitir a utilização de trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na

condição  de  aprendiz  para  os  maiores  de  14  (quatorze)  anos,  nem permitir  a

utilização  do  trabalho  do  menor  de  18  (dezoito)  anos  nos  trabalhos  noturno,

perigosos ou insalubres;

s) Responsabilizar-se exclusivamente pelos equipamentos utilizados para a execução

do  objeto  do  presente  CREDENCIAMENTO,  ficando  também  a  cargo  da

CONTRATADA firmar apólices de seguro para os referidos equipamentos;

t) Manter  os  seus  empregados  identificados  por  crachá,  quando  em  trabalho,

devendo  substituir  imediatamente  qualquer  um  deles  que  seja  considerado

inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares;

u) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências dos

imóveis do Estado do Rio Grande do Sul;

v) Responder,  ainda,  por  quaisquer  danos  causados  diretamente  aos  bens  de

propriedade  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  quando  esses  tenham  sido

ocasionados  por  seus  empregados  durante  a  execução  do  serviço  alvo  dessa

contratação; 

w) Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  e

qualificação exigidas em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas; 

x) Cumprir o Contrato e a legislação pertinente;

y) A empresa contratada se obriga por si e seus funcionários e/ou prepostos a não

utilizar e/ou divulgar a terceiros o escopo do presente trabalho, as informações que

venham obter junto ao patrimônio do estado, assim como os resultados obtidos nos

laudos realizados. As condições, escopo e informações constatadas em razão dos
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serviços prestados, se revestem de totais e irrestritas confidencialidade e, como tal,

devem ser  qualificadas e  consideradas pela  contratada,  seus funcionários  e/ou

prepostos, conforme declaração objeto do Anexo IX;

z) O presente credenciamento não caracteriza nenhuma expectativa de faturamento

por  parte  das  empresas,  não  cabendo ao CONTRATANTE o ressarcimento  de

eventuais  prejuízos  pelo  não  credenciamento  de  empresas,  ou  pelo  fato  de  o

faturamento mensal da CREDENCIADA não atingir os níveis por essa pretendidos;

aa)Havendo qualquer alteração na composição societária, no quadro permanente de

profissionais  ou  outro  motivo  que  justifique,  inclusive  demonstração  de

incapacidade de realizar atividades para as quais está habilitada, a CONTRATADA

é reavaliada quanto à sua capacitação técnica, podendo ser descredenciada ou

considerada  não  mais  habilitada  para  uma  ou  mais  Categorias  de  imóveis,

considerada a sua nova realidade;

ab)Não  poderá  um mesmo profissional  ser  responsável  técnico  em mais  de  uma

empresa  credenciada.  Nesse  caso,  prevalecerá  sua  capacitação  para  fins  de

habilitação  técnica  apenas  na  primeira  empresa  analisada,  sendo  que  para  as

demais,  se  houver,  será  desconsiderada  sua  eventual  presença  para  fins  de

habilitação, evitando dessa forma prejuízo ou favorecimento na distribuição dos

serviços entre as empresas credenciadas;

ac)Será vedada qualquer subcontratação dos serviços objeto desse TR;

ad) Caso  a  empresa  não  tenha  mais  interesse,  poderá  realizar  solicitação  de

descredenciamento até a assinatura do contrato, devendo comunicar por escrito ao

e-mail dgcon-celic@smarh.rs.br, que será analisado pela Comissão Especial;

ae)Este CREDENCIAMENTO terá prazo de validade de um ano, podendo, a critério

exclusivo no interesse do CONTRATANTE, ser prorrogado por igual período. Nesse

caso,  o  valor  da  hora  técnica  poderá,  a  critério  exclusivo  no  interesse  do

CONTRATANTE ser corrigido, conforme variação da UPF/RS;

af) Não poderão participar deste CREDENCIAMENTO empresas que possuam sócios,

administradores  ou  empregados  que  sejam  servidores  ou  tenham  vínculo

empregatício com a Administração Direta do Estado do Rio Grande do Sul, suas

Autarquias e Fundações; e

ag) Vistorias  deverão  ser  comunicadas  à  CONTRATANTE  via  telefone  ou  e-mail,

devendo  ser  realizadas  em  dias  úteis,  em  horário  comercial  e  deverão  ser
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realizadas pelo técnico responsável da empresa, conforme estabelecido no Anexo

X.

ah) A proponente deverá assinar  e entregar a Declaração constante no Anexo XI,

atestando possuir condições de cumprir as exigências mínimas para realização dos

serviços prestados por este TR.

ai) A proponente deverá entregar  a  relação de documentos contidas no Anexo XII

deste TR.

9.5.2 Do CONTRATANTE 

a) Fornecer  as informações e documentação necessárias ao desenvolvimento dos

serviços;

b) Analisar  e  Aprovar  os  produtos  apresentados  pela  CONTRATADA descritos  no

presente TR;

c) Manter canal de comunicação (correio eletrônico, canal telefônico) para apoio à

CONTRATADA  (seja  para  solução  de  dúvidas,  seja  para  auxílio  e/ou

complementação das informações prestadas nos insumos);

d) Propor medidas para readequar a execução dos serviços, em comum acordo com

a CONTRATADA; e

e) Cumprir o Contrato e a legislação pertinente.

10. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O presente CREDENCIAMENTO enseja na possível contratação de serviços de

avaliação de imóveis em todo território gaúcho, compreendendo zonas urbanas e rurais,

podendo a CREDENCIADA receber demandas em quaisquer municípios compreendidos

pela(s) região(ões) na(s) qual(is) manifestou seu interesse.

11. DOS DADOS E DO ENDEREÇO DO CONTRATANTE

O DEAPE está localizado na Avenida Borges de Medeiros, Nº 1501 - térreo do

Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre, RS.

12. DA ENTREGA E PRAZO PARA O CREDENCIAMENTO

As interessadas deverão apresentar toda a documentação exigida à habilitação no

prazo  máximo  de  15  dias  úteis  a  partir  da  publicação  do  EDITAL  DE

CREDENCIAMENTO. O CONTRATANTE poderá, a seu critério exclusivo, prorrogar este
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período, por uma vez, em relação às regiões ou categorias em que, eventualmente, não

houver empresa credenciada.

Os documentos serão entregues diretamente na Central  de Licitações -  CELIC,

situada no segundo andar do CAFF, em envelope fechado, contendo o nome da empresa

interessada e o título “Credenciamento de empresas especializadas para contratação de

serviços técnicos de engenharia, arquitetura e agronomia nas atividades de avaliação de

imóveis urbanos e rurais”.

Após a entrega da documentação pela interessada, a contratante fará a análise dos

documentos apresentados e dará ciência quanto ao credenciamento pleno, parcial ou do

indeferimento. 

No caso de indeferimento ou credenciamento parcial, poderá ser aberto prazo de 5

dias úteis para saneamento após ciência da notificação.

Tão logo concluída a fase inicial de habilitação, estarão as empresas credenciadas

aptas à contratação pelo período de vigência do edital.

13. ANEXOS

ANEXO I – Modelo de Ordem de Serviço - OS

ANEXO II – Modelo de Laudo Urbano

ANEXO III – Modelo de Laudo Rural

ANEXO IV – Protocolo de Recebimento de Laudos

ANEXO V – Mapa do Arranjo Espacial das Regiões

ANEXO VI – Relação dos Municípios Abrangidos pelas Regiões de Credenciamento

ANEXO VII – Requerimento de Credenciamento

ANEXO VIII – Capa de Currículo

ANEXO IX – Termo de Confidencialidade

ANEXO X – Declaração de Vistoria

ANEXO XI – Modelo de Declaração

ANEXO XII – Documentos para a qualificação técnica

____________________

Vânia Maria Knackfuss Gonçalves

Diretora do Departamento de Administração do Patrimônio do Estado – DEAPE

Porto Alegre, 24 de julho de 2017
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    GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
    SECRETARIA DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DOS RECURSOS HUMANOS

    DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO

ANEXO I

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO - OS 

OS NºGPE_REGIÃO_CATEGORIA_NºLAUDO_ANO

Conforme contrato de prestação de serviços firmado com o Estado do Rio Grande do Sul, objeto do credenciamento de
empresas especializadas para avaliação de imóveis urbanos/rurais, fica essa empresa CONVOCADA para realização
do presente serviço, devendo manifestar seu aceite em até 2 dias úteis após o recebimento desta. Em caso de eventual
recusa, deverá constar justificada no mesmo prazo.

Empresa Convocada: CNPJ/CREA:
Município Sede/UF:
Telefone: E-mail:
Celular:
Representante Legal:

Objetivo: Valor de Mercado
Finalidade: (   ) Alienação (   ) Permuta (   ) Outros:____________
Demanda: (   ) Principal (   ) Derivada (   ) Complementar
Justificativa para Demanda Derivada / Complementar:

Tipologia: Região:
Categoria: (   ) A (   ) B (   ) C (   ) D (   ) E

Endereço: Nº/Comp:
Cep: Bairro: Cidade/UF:
Prazo de Execução:  x dias (s) A partir de ........: Autorização de Início

Valor Previsto Do Serviço:
(    ) demanda principal: R = H X VU X G
(    ) demanda derivada - imóveis vinculados: RD = R + (N – 1) X 0,20 R
(    ) demanda derivada - imóveis mesma tipologia: RD = R + (N – 1) X 0,25 R
(    ) demanda complementar: RC = 0,50 R
obs: grau de fundamentação esperado: III (100%R); grau II (90%R); grau I (80%R) 

Contato p/ Vistoria: Telefone:
Observações:
Analista Responsável:

Atenciosamente,
DIR/DEAPE
data : dd/mm/aaaa                                             hora : xx:xx:

Anexos: Ficha Cadastro / Matrícula e/ou Transcrição / Outros (se disponível)

(   ) De acordo
(   ) Recusado, justificativa:

 , de de
Local/Data

Nome e assinatura do representante legal



 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DOS RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO 

 

 

 

ANEXO II 

(MODELO URBANO – REQUISITOS MÍNIMOS) 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 
Nº XX/201X 

 

 

 

FOTOGRAFIA 

 
Tipologia (tipo do bem) 

Endereço 
Cidade 

Mês/Ano 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE 
 SMARH/ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

2. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO 
exemplo: Determinação do valor de mercado do imóvel 

 

3. FINALIDADE 
exemplo: alienação ,...permuta, outros 

 

4. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES 
 

Este laudo segue as orientações das Normas Técnicas da ABNT:  Avaliação de Bens, NBR 14653 

– Parte 1 (Procedimentos Gerais) e Parte 2 (Imóveis Urbanos). Tem como subsídios a documentação / 

informações obtidas: 
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- na Certidão de Matrícula/Transcrição nº XXX - Xª Zona, datada de dd/mm/aaaa, do Ofício de 

Registro de Imóveis da Comarca de XXXXX – RS. 

- na ficha cadastral, GPE Nº ; 

- em informações constatadas "in loco", quando da vistoria ao imóvel; 

- em informações obtidas durante a pesquisa de mercado; 

- Outros aspectos relevantes…..zoneamento, áreas não averbadas, restrições, situações 

paradigmas, etc 

 

5. PROPRIETÁRIO 
Exemplo: Estado do Rio Grande do Sul, DAER, IPERGS ... 

 

6. ENDEREÇO 
Rua/Avenida,  nº complemento 

Bairro 

Cep 

Município – RS 

 

7. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO 
 

7.1 VISTORIA: 
data: dd/mm/aaaa 

(   ) Ocupado (autorizado):___________________________________________ 

(   ) Ocupado (não autorizado):_______________________________________ 

(   ) Desocupado:__________________________________________________ 

(   ) Outros:______________________________________________________ 

observação: 

   

7.2 LOCALIZAÇÃO 
   apresentar croqui da área / imagem / localização (latitude / longitude):  

 

7.3 CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO / ENTORNO 
 descrever a microrregião, seus usos, acesso, aspectos de valorização, infraestrutura / 

equipamentos urbanos, zoneamento, tráfego de pedestres e veículos, pavimentação do logradouro e do 

passeio público e etc. 

 

7.4 CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL 
de acordo com a tipologia do imóvel 
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7.4.1 Terreno 
descrever o terreno e informar: área, testada, confrontações, formato, situação, infraestrutura, 

topografia, acesso, vegetação, etc 

 

7.4.1.1  Regime Urbanístico 
 

7.4.2 Edificações 
descrever detalhadamente e informar aspectos quantitativos / qualitativos, padrão construtivo, 

estado de conservação, idade aparente, acabamentos, número de pavimentos, usos, equipamentos , 

etc 

 

8. DIAGNÓSTICO DE MERCADO 
apresentar o diagnóstico de mercado, abordando aspectos de desempenho, ofertas, liquidez, 

prazos estimados de absorção 

 

9. METODOLOGIA 
apresentar a metodologia utilizada. Caso não adotado o Método Comparativo, justificar 

 
10. PESQUISA DE VALORES / TRATAMENTO DE DADOS 

data/período da pesquisa 
 (   ) estatística Inferencial - ... número de dados utilizados 

 observar Anexo A da NBR 14653-2 

 (   ) estatística Descritiva - ... número de dados utilizados 

 observar Anexo B bem como item 8.2.1.4.2  da NBR 14653-2 

 

11. ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 
especificar a pontuação atingida, graus de fundamentação e precisão da avaliação, conforme item 9 

 da ABNT NBR 14653-2:2011 

a) Fundamentação: (   ) Grau I   (   ) Grau II     (   ) Grau III 

b) Precisão: (   ) Grau I    (   ) Grau II     (   ) Grau III 

Pontuação: 

 

12. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 
apresentar todos os cálculos e resultados obtidos, conforme a metodologia e o tratamento de 

dados utilizados. 

 

13. CONCLUSÃO 
apresentar o resultado final (arredondado). 
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VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL 
R$ 

(por extenso) 
 

valor para liquidação imediata (se for o caso): 

 

data de referência da avaliação XXXXX/20XX 

 

14. RESPONSÁVEIS PELO LAUDO 
 

Responsável Técnico 
Engenheiro Civil / Arquiteto e Urbanista – CREA/CAU 

 

 
 

Nome da Empresa / CREA/CAU - CNPJ 
Representante Legal 

Localidade / data 

 

15. ANEXOS 
15.1 DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
15.2 DOCUMENTAÇÃO 

Matrícula ou Transcrição 

Ficha Cadastral do GPE 

Declaração de Vistoria 

Outros 

15.3 TABELA DE DADOS / MEMÓRIA DE CÁLCULO 
15.4 TABELA NBR 14653-2 - ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 
15.5 ART/RRT 
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ANEXO III 

(MODELO RURAL – REQUISITOS MÍNIMOS) 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 
Nº XX/201X 

 

 

 

FOTOGRAFIA 

 
Tipologia (tipo do bem) 

Endereço 
Cidade 

 

 

Mês/Ano 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE 
 SMARH/Estado do Rio Grande do Sul 

 

2. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO 
exemplo: Determinação do valor de mercado do imóvel 

 

3. FINALIDADE 
exemplo: alienação ,...permuta, outros 

 

4. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES 
 

Este laudo segue as orientações das Normas Técnicas da ABNT:  Avaliação de Bens, NBR 14653 

– Parte 1 (Procedimentos Gerais) e Parte 3 (Imóveis Rurais). Tem como subsídios a documentação / 

informações obtidas: 

- na Certidão de Matrícula/Transcrição nº XXX - Xª Zona, datada de dd/mm/aaaa, do Ofício de 

Registro de Imóveis da Comarca de XXXXX – RS. 

- na ficha cadastral, GPE Nº ; 

- em informações constatadas "in loco", quando da vistoria ao imóvel; 
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- em informações obtidas durante a pesquisa de mercado; 

- Outros aspectos relevantes….., áreas não averbadas, restrições, situações paradigmas, etc 

 

5. PROPRIETÁRIO 
exemplo: Estado do Rio Grande do Sul, DAER, IPERGS ... 

 

6. ENDEREÇO 
Linha/Estrada/Rodovia, km, nº complemento / identificação... 

Distrito... 

Município - RS 

 

7. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 
 

7.1 ASPECTOS FÍSICOS 
 relevo, solos predominantes, ocupação existente e tendências a curto e médios prazos, clima, 

recursos hídricos 

 

7.2 INFRAESTRUTURA PÚBLICA 
 canais de irrigação, energia elétrica, telefonia, sistema viário, etc. 

 

7.3 ASPECTOS ECONÔMICOS E ESTRUTURA FUNDIÁRIA 
 

7.4 POSSIBILIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 

8. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO 
8.1 VISTORIA 
data: dd/mm/aaaa 

(   ) Ocupado (autorizado):___________________________________________ 

(   ) Ocupado (não autorizado):_______________________________________ 

(   ) Desocupado:__________________________________________________ 

(   ) Outros:______________________________________________________ 

observação: 

 

8.2 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO IMÓVEL 
- Proprietário, conforme transcrição/matrícula nº: 

- Área registrada: 

- Localização: 

- nº GPE: 

- Classificação do imóvel avaliando: (conforme item 5.1 da ABNT NBR 14653-3:2004) 
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8.3 ROTEIRO DE ACESSO E PLANTA ESQUEMÁTICA DE LOCALIZAÇÃO 

- Situação do imóvel 

- Coordenadas geográficas 

- Confrontações (conforme matrícula) 

- Roteiro de acesso 

 

8.4 UTILIZAÇÃO ECONÔMICA ATUAL DO IMÓVEL 
 

8.5 VEGETAÇÃO 
 incluir imagens da vegetação tiradas “in loco” 

 

8.6 RECURSOS HÍDRICOS 
 incluir imagens de recursos hídricos tiradas “in loco” 

 

8.7 CLIMA 
 

8.8 RELEVO 
 incluir imagens de relevo tiradas “in loco” 

 

8.9 CARACTERIZAÇÃO DAS TERRAS 
 

8.9.1 Classificação pedológica das terras 
 incluir descrições dos solos e imagens tiradas “in loco”; utilizar como referência para a 

classificação do “Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS” (2013), de autoria da Embrapa 

 

8.9.2 Classificação das terras de acordo com a capacidade de uso 
 utilizar como referência para enquadramento de solos do “Sistema da Classificação da 

Capacidade de Uso das Terras”, atualmente na sua 5º aproximação, proposta por Lepsch et al., 2015 

(Ex: Imagem aérea do imóvel com limites demarcados)  
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 - Identificação da(s) gleba(s) e sua(s) classificação(ões) quanto a capacidade de uso 

 - Fundamentação das glebas quanto capacidade de uso (Fertilidade natural, profundidade efetiva, 

drenagem interna, deflúvio superficial, pedregosidade, risco de inundação, declividade, etc.) 

 

8.9.3 Distribuição das classes de capacidade de uso 
  incluir imagens das Classes de Solos tiradas “in loco”, frequência espacial e mapeamento de 
cada classe 
 

8.10 BENFEITORIAS 
 

8.10.1 Construções e Instalações 
descrever detalhadamente / informar aspectos quantitativos / qualitativos, padrão construtivo, 

estado de conservação, idade aparente, acabamentos, número de pavimentos, usos, equipamentos, etc. 

 

8.10.2 Produções vegetais 
 

8.10.3 Obras e trabalhos de melhorias das terras 
 

9. POTENCIALIDADES DO IMÓVEL 
apresentar as potencialidades 

 

10. DIAGNÓSTICO DE MERCADO 
apresentar o diagnóstico de mercado, abordando aspectos de desempenho, ofertas, liquidez, 

prazos estimados de absorção 

 

11. METODOLOGIA 
apresentar a metodologia utilizada. Caso não adotado o Método Comparativo, justificar 

 

12. ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 
especificar os graus de fundamentação e precisão da avaliação, conforme item 9 da ABNT NBR 

14653-3:2004 

a) Fundamentação: (   ) Grau I   (   ) Grau II     (   ) Grau III 

b) Precisão: (   ) Grau I    (   ) Grau II     (   ) Grau III 

Pontuação: 

 

13. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL 
apresentar a avaliação do imóvel e benfeitorias, segue abaixo exemplo dos itens a serem 

apresentados nesta seção. 
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13.1 AVALIAÇÃO DA TERRA NUA 
  

13.1.1 Fator de situação 
- tipo de acesso 

- importância das distâncias, de acordo com a exploração do imóvel 

- praticabilidade do acesso durante o ano 

 

13.1.2 Fator capacidade de uso das terras 
 

13.1.3 Pesquisa de dados de mercado e determinação do valor da terra nua (VTN) 
data/período da pesquisa 

apresentar todos os cálculos e resultados obtidos, conforme a metodologia e o tratamento de 

dados utilizados. 

exemplo de tabela: Parâmetros de tratamento preliminar e por fatores dos dados de mercado e 
do imóvel avaliando, com suas respectivas descrições. 

 

 
 

13.2 AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS 
apresentar a avaliação das benfeitorias, se existirem 
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14. CONCLUSÃO 
apresentar o resultado final arredondado 

VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL 
R$ 

(por extenso) 
 

valor para liquidação imediata (se for o caso): 

 

data de referência da avaliação XXXXX/20XX 

 

 

15. RESPONSÁVEL(EIS) PELO LAUDO 
 

Responsável Técnico 
Engenheiro Agrônomo / Florestal / Agrícola – CREA 

 
Nome da Empresa / CREA - CNPJ 

Representante Legal 

Localidade / data 

 

16. ANEXOS 
16.1 DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
16.2 DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL 

Matrícula ou Transcrição 

Ficha Cadastral do GPE 

Declaração de Vistoria 

Outros 

16.3 TABELA DE DADOS/MEMÓRIA DE CÁLCULO 
Exemplo de tabela: Índices de classes de capacidade de uso e localização/acesso. 

LOCALIZAÇÃO CAPACIDADE DE USO 

 I II III IV V VI VII VIII 

Ótima 

Muito Boa 

Boa 

Regular 

Desfavorável 

Ruim 

1,000 

0,950 

0,900 

0,800 

0,750 

0,700 

0,800 

0,760 

0,720 

0,640 

0,600 

0,560 

0,610 

0,580 

0,549 

0,488 

0,458 

0,427 

0,470 

0,447 

0,423 

0,376 

0,353 

0,329 

0,390 

0,371 

0,351 

0,312 

0,293 

0,273 

0,290 

0,276 

0,261 

0,232 

0,218 

0,203 

0,200 

0,190 

0,180 

0,160 

0,150 

0,140 

0,130 

0,124 

0,117 

0,104 

0,098 

 0,091 
Fonte: Manual para Obtenção de Terras – INCRA, Modificado de Kozma, 1986. 
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Exemplo de tabela: Determinação da Nota Agronômica do imóvel avaliando. 

CLASSES DE 
SOLO 

PERCENTUAL 
ESTIMADO 

INDICES 
CLASSE/LOC. E 

ACESSO 

NOTA 
AGRONÔMICA 

Classe I 

Classe II 

Classe III 

Classe IV 

Classe VI 

Classe VII 

Classe VIII 

0,00 

46,00 

36,70 

17,30 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,720 

0,549 

0,423 

0,00 

0,00 

0,00 

  0,00 

  33,11 

20,148 

  7,318 

  0,00 

  0,00 

  0,00 

                           SOMA = 60,576 

 

16.4 TABELA ABNT NBR 14653-3:2004, ITENS 9.2 E 9.3 - ESPECIFICAÇÃO DA 
AVALIAÇÃO 
16.5 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 
 



    GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
    SECRETARIA DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DOS RECURSOS HUMANOS

    DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO

ANEXO IV
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE LAUDOS

Vimos, através do presente, realizar entrega de documentos em conformidade

com o disposto no item 4.6.1 do Termo de Referência, objeto da OS Nº_______

(    ) via impressa e encadernada do (s) Laudo (s), incluindo os seus anexos

integrantes

(    ) ART/RRT (    ) COMPROVANTE DE PAGTO.

(   )  arquivo  digital  incluindo  o  laudo  de  avaliação,  modelos  de  regressão

(quando houver), demais cálculos, fotografias e seus anexos

(    ) chaves, quando disponibilizada para vistoria

Obs.  O  recebimento  do  material  não  enseja  a  concordância  do

CONTRATANTE, o qual será submetido à análise técnica, mediante parecer a

ser elaborado pela DIAVA/DEAPE

 Recebido

 Data  Hora

Nome e Assinatura Representante Legal da Empresa

   /    /           
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ANEXO VI 

RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELAS REGIÕES DE CREDENCIAMENTO 
 

REGIÃO 1 - OESTE 
 

Alegrete 
Barra do Quaraí 
Cacequi 
Capão do Cipó 
Itacurubi 
Itaqui 
Jaguari 
Maçambará 

Manoel Viana 
Mata 
Nova Esperança do Sul 
Quaraí 
Rosário do Sul 
Santa Margarida do Sul 
Santana do Livramento 
Santiago 

São Borja 
São Francisco de Assis 
São Gabriel 
São Vicente do Sul 
Unistalda 
Uruguaiana 

 
 

REGIÃO 2 - NOROESTE 
 

Ajuricaba 
Alecrim 
Alegria 
Alpestre 
Ametista do Sul 
Augusto Pestana 
Barra do Guarita 
Barra Funda 
Boa Vista das Missões 
Boa Vista do Buricá 
Boa Vista do Cadeado 
Boa Vista do Incra 
Bom Progresso 
Bossoroca 
Bozano 
Braga 
Caibaté 
Caiçara 
Campina das Missões 
Campo Novo 
Cândido Godói 
Catuípe 
Cerro Grande 
Cerro Largo 
Chapada 
Chiapetta 
Colorado 
Condor 

Constantina 
Coronel Barros 
Coronel Bicaco 
Crissiumal 
Cristal do Sul 
Cruz Alta 
Derrubadas 
Dezesseis de Novembro 
Dois Irmãos das Missões 
Doutor Maurício Cardoso 
Engenho Velho 
Entre-Ijuís 
Erval Seco 
Esperança do Sul 
Eugênio de Castro 
Fortaleza dos Valos 
Frederico Westphalen 
Garruchos 
Giruá 
Gramado dos Loureiros 
Guarani das Missões 
Horizontina 
Humaitá 
Ibirubá 
Ijuí 
Independência 
Inhacorá 
Iraí 

Jaboticaba 
Jóia 
Lagoa dos Três Cantos 
Lajeado do Bugre 
Liberato Salzano 
Mato Queimado 
Miraguaí 
Não-Me-Toque 
Nonoai 
Nova Boa Vista 
Nova Candelária 
Nova Ramada 
Novo Barreiro 
Novo Machado 
Novo Tiradentes 
Novo Xingú 
Palmeira das Missões 
Palmitinho 
Panambi 
Pejuçara 
Pinhal 
Pinheirinho do Vale 
Pirapó 
Planalto 
Porto Lucena 
Porto Mauá 
Porto Vera Cruz 
Porto Xavier 



 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DOS RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO 

Quinze de Novembro 
Redentora 
Rio dos Índios 
Rodeio Bonito 
Rolador 
Ronda Alta 
Rondinha 
Roque Gonzales 
Sagrada Família 
Saldanha Marinho 
Salto do Jacuí 
Salvador das Missões 
Santa Bárbara do Sul 
Santa Rosa 
Santo Ângelo 
Santo Antônio das Missões 
Santo Augusto 

Santo Cristo 
São José das Missões 
São José do Inhacorá 
São Luiz Gonzaga 
São Martinho 
São Miguel das Missões 
São Nicolau 
São Paulo das Missões 
São Pedro das Missões 
São Pedro do Butiá 
São Valério do Sul 
Sarandi 
Seberi 
Sede Nova 
Selbach 
Senador Salgado Filho 
Sete de Setembro 

Tapera 
Taquaruçu do Sul 
Tenente Portela 
Tiradentes do Sul 
Três de Maio 
Três Palmeiras 
Três Passos 
Trindade do Sul 
Tucunduva 
Tuparendi 
Ubiretama 
Vicente Dutra 
Vista Alegre 
Vista Gaúcha 
Vitória das Missões 

 
 

REGIÃO 3 - CENTRAL 
 

Agudo 
Alto Alegre 
Anta Gorda 
Arroio do Meio 
Arroio do Tigre 
Arvorezinha 
Barros Cassal 
Bom Retiro do Sul 
Boqueirão do Leão 
Cachoeira do Sul 
Campos Borges 
Candelária 
Canudos do Vale 
Capitão 
Cerro Branco 
Colinas 
Coqueiro Baixo 
Cruzeiro do Sul 
Dilermando de Aguiar 
Dois Lajeados 
Dona Francisca 
Doutor Ricardo 
Encantado 
Encruzilhada do Sul 
Espumoso 

Estrela 
Estrela Velha 
Faxinal do Soturno 
Fazenda Vila Nova 
Fontoura Xavier 
Formigueiro 
Forquetinha 
General Câmara 
Gramado Xavier 
Herveiras 
Ibarama 
Ibirapuitã 
Ilópolis 
Imigrante 
Itaara 
Itapuca 
Ivorá 
Jacuizinho 
Jari 
Júlio de Castilhos 
Lagoa Bonita do Sul 
Lagoão 
Lajeado 
Marques de Souza 
Mato Leitão 

Mormaço 
Muçum 
Nicolau Vergueiro 
Nova Bréscia 
Nova Palma 
Novo Cabrais 
Pantano Grande 
Paraíso do Sul 
Passa Sete 
Passo do Sobrado 
Paverama 
Pinhal Grande 
Poço das Antas 
Pouso Novo 
Progresso 
Putinga 
Quevedos 
Relvado 
Restinga Seca 
Rio Pardo 
Roca Sales 
Santa Clara do Sul 
Santa Cruz do Sul 
Santa Maria 
São João do Polêsine 
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São José do Herval 
São Martinho da Serra 
São Pedro do Sul 
São Sepé 
Segredo 
Sério 
Silveira Martins 
Sinimbu 
Sobradinho 

Soledade 
Tabaí 
Taquari 
Teutônia 
Tio Hugo 
Toropi 
Travesseiro 
Tunas 
Tupanciretã 

Vale do Sol 
Vale Verde 
Venâncio Aires 
Vera Cruz 
Vespasiano Corrêa 
Victor Graeff 
Vila Nova do Sul 
Westfália 

 
 

REGIÃO 4 - SUL 
 

Aceguá 
Amaral Ferrador 
Arroio do Padre 
Arroio Grande 
Bagé 
Caçapava do Sul 
Candiota 
Canguçu 
Capão do Leão 
Cerrito 

Chuí 
Dom Pedrito 
Herval 
Hulha Negra 
Jaguarão 
Lavras do Sul 
Morro Redondo 
Pedras  Altas 
Pedro Osório 
Pelotas 

Pinheiro Machado 
Piratini 
Rio Grande 
Santa Vitória do Palmar 
Santana da Boa Vista 
São José do Norte 
São Lourenço do Sul 
Tavares 
Turuçu 

 
 

REGIÃO 5 - NORDESTE 
 

Água Santa 
Almirante Tamandaré do Sul 
André da Rocha 
Antônio Prado 
Aratiba 
Áurea 
Barão de Cotegipe 
Barra do Rio Azul 
Barracão 
Benjamin Constant do Sul 
Bento Gonçalves 
Boa Vista do Sul 
Bom Jesus 
Cacique Doble 
Camargo 
Cambará do Sul 
Campestre da Serra 
Campinas do Sul 
Canela 

Capão Bonito do Sul 
Carazinho 
Carlos Barbosa 
Carlos Gomes 
Casca 
Caseiros 
Caxias do Sul 
Centenário 
Charrua 
Ciríaco 
Coqueiros do Sul 
Coronel Pilar 
Cotiporã 
Coxilha 
Cruzaltense 
David Canabarro 
Entre Rios do Sul 
Erebango 
Erechim 

Ernestina 
Erval Grande 
Esmeralda 
Estação 
Fagundes Varela 
Farroupilha 
Faxinalzinho 
Flores da Cunha 
Floriano Peixoto 
Garibaldi 
Gaurama 
Gentil 
Getúlio Vargas 
Gramado 
Guabiju 
Guaporé 
Ibiaçá 
Ibiraiaras 
Ipê 
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Ipiranga do Sul 
Itatiba do Sul 
Jacutinga 
Jaquirana 
Lagoa Vermelha 
Machadinho 
Marau 
Marcelino Ramos 
Mariano Moro 
Mato Castelhano 
Maximiliano de Almeida 
Montauri 
Monte Alegre dos Campos 
Monte Belo do Sul 
Muitos Capões 
Muliterno 
Nova Alvorada 
Nova Araçá 
Nova Bassano 
Nova Pádua 
Nova Petrópolis 
Nova Prata 

Nova Roma do Sul 
Paim Filho 
Paraí 
Passo Fundo 
Paulo Bento 
Picada Café 
Pinhal da Serra 
Pinto Bandeira 
Pontão 
Ponte Preta 
Protásio Alves 
Quatro Irmãos 
Sananduva 
Santa Cecília do Sul 
Santa Tereza 
Santo Antônio do Palma 
Santo Antônio do Planalto 
Santo Expedito do Sul 
São Domingos do Sul 
São Francisco de Paula 
São João da Urtiga 
São Jorge 

São José do Ouro 
São José dos Ausentes 
São Marcos 
São Valentim 
São Valentim do Sul 
Serafina Corrêa 
Sertão 
Severiano de Almeida 
Tapejara 
Três Arroios 
Tupanci do Sul 
União da Serra 
Vacaria 
Vanini 
Veranópolis 
Viadutos 
Vila Flores 
Vila Lângaro 
Vila Maria 
Vista Alegre do Prata 

 
 

REGIÃO 6 - LESTE 
 

Alto Feliz 
Alvorada 
Arambaré 
Araricá 
Arroio do Sal 
Arroio dos Ratos 
Balneário Pinhal 
Barão 
Barão do Triunfo 
Barra do Ribeiro 
Bom Princípio 
Brochier 
Butiá 
Cachoeirinha 
Camaquã 
Campo Bom 
Canoas 
Capão da Canoa 
Capela de Santana 
Capivari do Sul 

Caraá 
Cerro Grande do Sul 
Charqueadas 
Chuvisca 
Cidreira 
Cristal 
Dois Irmãos 
Dom Feliciano 
Dom Pedro de Alcântara 
Eldorado do Sul 
Estância Velha 
Esteio 
Feliz 
Glorinha 
Gravataí 
Guaíba 
Harmonia 
Igrejinha 
Imbé 
Itati 

Ivoti 
Lindolfo Collor 
Linha Nova 
Mampituba 
Maquiné 
Maratá 
Mariana Pimentel 
Minas do Leão 
Montenegro 
Morrinhos do Sul 
Morro Reuter 
Mostardas 
Nova Hartz 
Nova Santa Rita 
Novo Hamburgo 
Osório 
Palmares do Sul 
Pareci Novo 
Parobé 
Portão 
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Porto Alegre 
Presidente Lucena 
Riozinho 
Rolante 
Salvador do Sul 
Santa Maria do Herval 
Santo Antônio da Patrulha 
São Jerônimo 
São José do Hortêncio 
São José do Sul 
São Leopoldo 

São Pedro da Serra 
São Sebastião do Caí 
São Vendelino 
Sapiranga 
Sapucaia do Sul 
Sentinela do Sul 
Sertão Santana 
Tapes 
Taquara 
Terra de Areia 
Torres 

Tramandaí 
Três Cachoeiras 
Três Coroas 
Três Forquilhas 
Triunfo 
Tupandi 
Vale Real 
Viamão 
Xangri-lá 
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ANEXO VII

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO

Vimos requerer, através do presente, nosso credenciamento, em conformidade

com o  TR  divulgado  pelo  Departamento  de  Administração  do  Patrimônio  do  Estado,

comprometendo-nos  a  juntar  toda  a  documentação  exigida  pelo  TR,  devidamente

rubricada e assinada.

1. FICHA DE DADOS CADASTRAIS

Razão Social:

Nome fantasia: Data de criação:

UF - Nº CREA/CAU: Inscrição Estadual:

CNPJ: Inscrição Municipal:

Endereço:

Bairro: Cidade: UF:

CEP: E-mail:

Telefones:

 , de de
Local/Data

 Recebido

 Data  Hora

Nome e Assinatura Representante Legal    /    /           
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2. TITULARES (Sócios e representantes legais da empresa)

Nome: 

Formação: Identidade: CPF: 

Nome: 

Formação: Identidade: CPF: 

Nome: 

Formação: Identidade: CPF: 

3. QUADRO TÉCNICO

Nome: 

Formação: Identidade: CPF: 

Telefone: Celular: E-mail: 

Atividades pretendidas: 

Nome: 

Formação: Identidade: CPF: 

Telefone: Celular: E-mail: 

Atividades pretendidas: 

Nome: 

Formação: Identidade: CPF: 

Telefone: Celular: E-mail: 

Atividades pretendidas: 
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4. OPÇÃO PELAS  CATEGORIAS  E  REGIÕES DE INTERESSE PARA
ATENDIMENTO

Região 1 (Oeste)
 Categoria A   Categoria B   Categoria C  Categoria D   Categoria E

Região 2 (Noroeste)
 Categoria A   Categoria B   Categoria C   Categoria D   Categoria E

Região 3 (Central)
 Categoria A   Categoria B   Categoria C   Categoria D   Categoria E

Região 4 (Sul)
 Categoria A   Categoria B   Categoria C   Categoria D   Categoria E

Região 5 (Nordeste)
 Categoria A   Categoria B   Categoria C   Categoria D   Categoria E

Região 6 (Leste)
 Categoria A   Categoria B   Categoria C  Categoria D   Categoria E

                                                      ,           de                            de__________.
(Local e Data)

Nome e assinatura do Representante
Legal
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ANEXO VIII
CAPA DE CURRÍCULO POR PROFISSIONAL

1. Dados da Empresa:

Razão social: CNPJ:

2. Dados do Profissional:

Foto

Nome: CPF:

Profissão: UF – Nº do CREA/CAU:

Endereço:

Bairro: Cidade:

Telefone: E-mail:

3. Relação com a Empresa: 

Vínculo com a Empresa Responsável Legal:
Sócio Contratado Sim Não

Responsável Técnico CREA/CAU
Sim Não

4. Atividades Técnicas de Interesse no Credenciamento:

 Categoria A      Categoria B      Categoria C     Categoria D      Categoria E

 , de de
Local/Data

Nome e assinatura do representante técnico

Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO IX

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

A empresa  _____________________________________________________,

CNPJ________________, declara estar ciente de que não poderá revelar  a

qualquer pessoa, governo e/ou a outra entidade externa ao CONTRATANTE

quaisquer informações gerais e /ou particulares reservadas à CONTRATADA,

relativas  à  prestação  de  serviço  objeto  deste  TR,  ficando  vedada  a  sua

divulgação a outras circunstâncias diferentes das tratadas no presente TR.

Este Termo de Confidencialidade permanece vigente mesmo após o término do

contrato firmado com o CONTRATANTE. 

Local e data

Representante legal da empresa
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ANEXO X

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Eu,__________________________________________,  responsável  técnico  da
empresa_________________________________,  credenciada  junto  ao  Estado  do  Rio
Grande do Sul para prestar serviços técnicos de engenharia, arquitetura e agronomia nas
atividades de avaliação de imóveis, estando habilitado a avaliar imóvel(eis) de categoria
(  )A, (  )B, (  )C, (  )D, (  )E, DECLARO que realizei a vistoria (  ) externa e (  ) interna do
bem  objeto  da  OS  Nº  ____________________,  localizado  no  endereço  abaixo
especificado: 

Município/RS: 
Logradouro:
Número:
Complemento:
Bairro:
Cep:
Data da vistoria: dd/mm/aaaa Hora:

Nome e assinatura do Responsável Técnico
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ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO

AO

GOVERNO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO

Referência:  Credenciamento  de  empresas  especializadas  para  a  contratação  de
serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia nas atividades de Avaliação
de Imóveis Urbanos e Rurais do Estado do Rio Grande do Sul,  suas Autarquias e
Fundações; 

[RAZÃO SOCIAL/NOME], DECLARA sob as penalidades cabíveis que:

a)  Recebeu  os  documentos  que  compõem  o  CREDENCIAMENTO e  que  tomou
conhecimento  de  todas  as  informações  e  condições  para  o  cumprimento  das
obrigações objeto do TR;

b)  Não  se  encontra  declarado(a)  inidôneo(a)  para  contratar  com  a  Administração
Pública Estadual;

c)  Se  obriga  a  informar  a  existência  de  fato  superveniente  impeditivo  de  sua
habilitação;

d)  Preenche  todos  os  requisitos  e  condições  constantes  do  TR,  com instalações,
aparelhamento e pessoal  técnico adequados para a execução do contrato,  não se
enquadrando em quaisquer das situações de impedimento nele previstas; 

e)  Não  possui  em seu  quadro  menor  de  18  anos  de  idade  em trabalho  noturno,
perigoso  ou  insalubre,  nem  menor  de  16  anos  em  qualquer  trabalho,  salvo  na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

f)  Não  possui  sócios,  administradores  ou  empregados  que  sejam  servidores  ou
tenham vínculo empregatício com a Administração Direta do Estado do Rio Grande do
Sul, suas Autarquias e Fundações.

Local e Data

Nome e assinatura do proponente ou representante legal,
[Com identificação completa]
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ANEXO XII
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA

COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ITEM 8.TR

Documentos de Qualificação Técnica
Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica proponente no CREA –
Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  ou  no  Conselho
Regional  de  Arquitetura  e  Urbanismo -  CAU,  onde  constem os  seus
responsáveis técnicos.
Visto  do  CREA ou CAU,  quando o  registro  da  empresa for  de  outro
Estado, em nome da pessoa jurídica e dos profissionais que componham
o seu quadro técnico.
Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente
registrado  e  alterações  contratuais  vigentes,  com  definição  clara  do
representante  legal  e  que  deverá  contemplar  prestação  de  serviços
técnicos  de  Engenharia  ou  Arquitetura  ou  Agronomia  ou  juntar
documento  do  CREA ou  do  CAU  onde  conste  que  a  empresa  está
habilitada  à  prestação  dos  serviços  nas  atividades  deste  TR,  de
interesse para credenciamento.
Certidão de registro e quitação junto ao CREA/RS - Conselho Regional
de Engenharia, e Agronomia ou CAU/RS – Conselho de Arquitetura e
Urbanismo,  dos  profissionais  que  componham  o  quadro  técnico  da
empresa.
Prova  de  vínculo  com  a  empresa  proponente,  dos  profissionais  que
compõem o seu quadro técnico, cujos nomes não constem da certidão
emitida  pelo  CREA ou  CAU referente  à  pessoa  jurídica  (Carteira  de
Trabalho, ou Folha de Registro de Empregado (FRE), ou Contrato de
Prestação de Serviços, devidamente registrado).
Currículo de cada profissional do quadro técnico, devidamente capeado
conforme o Anexo VIII.

Cópia Diploma registrado no MEC dos responsáveis técnicos.

Certidão  de  Acervo  Técnico  -  CAT do(s)  profissional(is)  responsáveis
técnicos.
Cópia impressa do(s) Laudo(s) que comprovem experiência requerida
para a categoria de interesse no credenciamento 
Cópia dos Certificado(s) de curso(s) de avaliação de imóveis, com carga
horária  equivalente  à  exigida  de  acordo  com  a(s)  categoria(s)  de
interesse para atendimento.


