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ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – APRESENTAÇÃO 

O presente termo de referência tem por objetivo regular a prestação de 

serviços a serem contratados pela UGP-BID, para a execução de pesquisa 

imobiliária de imóveis a serem sugeridos para o processo de reassentamento 

na modalidade Indenização Assistida a ser implantado inicialmente na 

Comunidade de São José localizada no Caramujo, estabelecendo o escopo, as 

diretrizes, as especificações técnicas e os padrões a serem seguidos pela 

empresa a ser contratada. 

2 – JUSTIFICATIVA 

Para consecução do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão 

Social de Comunidades, a Prefeitura Municipal de Niterói obteve recursos junto 

ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

O programa visa promover através de um projeto urbano-social, a 

melhoria da qualidade de vida dos moradores das comunidades denominadas 

Capim Melado, Vila Ipiranga, Igrejinha e São José, todas inseridas no 

Município de Niterói. 

O programa se estrutura na urbanização dessas comunidades, bem 

como na inclusão social de seus moradores. As intervenções se constituem 

em: a) dotação de infraestrutura básica; b) promoção de serviços sociais; c) 

promoção de atividades de educação sanitária e ambiental; d) regularização 

fundiária; e) reassentamento de famílias. 

Apesar da larga experiência do município com procedimentos de 

desapropriação e reassentamento de famílias desabrigadas, a modalidade de 

compensação definida como prioritária (indenização assistida) é nova, tendo 

demandado alinhamentos legais e operacionais entre as diversas instituições 

públicas. 
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O decreto municipal 13.254/2019 estabelece que os imóveis que 

precisarão ser removidos para a consecução do projeto em São José deverão 

ser objeto de prévia compensação financeira em favor de seus 

moradores/possuidores, com vistas a garantir o direito à moradia da população 

atingida.  

Para fins deste reassentamento e compensação financeira o município 

poderá se valer de qualquer dos instrumentos previstos no artigo 15 da Lei 

Federal 13.465/2017. O documento ainda determina que em qualquer das 

hipóteses o morador/possuidor/”proprietário” deverá doar o imóvel ao 

município, que será demolido após a desocupação, e o município 

acompanhará os moradores indenizados prestando orientações e auxílio para 

aquisição de nova moradia, mediante a prévia vistoria para aprovação pelo 

município.  

Este procedimento descrito está sendo denominado no município de 

Niterói como “Indenização Assistida” e no contexto do reassentamento dos 

moradores de São José, configura-se como opção prioritária, não havendo 

determinação de que o novo imóvel a ser adquirido seja regular, mas sim 

regularizável, atendendo portanto a critérios como salubridade, não localização 

em área de risco, acesso a infraestrutura básica, entre outros, e que seja 

atestada sua segurança e higidez por equipe técnica competente (Defesa Civil 

Municipal). 

3 – OBJETO 

Contratação de serviços de empresa de Engenharia de Avaliações para 

fazer um levantamento de 300 imóveis disponíveis para venda, e determinar o 

valor de mercado das unidades habitacionais e/ou territoriais, na região do 

Caramujo e adjacências.  Cabe salientar que estes imóveis deverão estar 

enquadrados dentro das faixas de avaliação dos imóveis a serem 

desapropriados e que devem estar na comunidade de São José e/ou em 

localidades próximas, tanto pelo valor de mercado como pela rotina dos 

moradores que serão reassentados. 
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4 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA / LOCALIZAÇÃO  

O levantamento dos imóveis deverá ser realizado no Município de 

Niterói, Rio de Janeiro. A pesquisa deverá ser focada na Comunidade de São 

José e regiões adjacentes (raio de 1km). 

Na inexistência de imóveis nas características necessárias dentro dessa 

área a busca pode ser realizada em área mais abrangente (até raio de 5km), 

desde que aprovado por fiscalização e garantidos os acessos aos serviços 

básicos das famílias. 

5 – PRODUTOS  

a. Levantamento físico dos imóveis (georreferenciados) – localização e 

identificação, devendo constar: 

 Preenchimento da folha cadastral do imóvel, através de formulário 

criado pela empresa contratada e aprovado pela UGP-BID; 

 Registro fotográfico do imóvel; 

 Descrição das características do imóvel: estado de conservação 

geral, disponibilidade de serviços públicos (rede de energia 

elétrica, abastecimento de água e etc.), acesso a equipamentos 

públicos (escolas, postos de saúde, etc) e acesso a transporte 

público; 

 Dados do vendedor do imóvel (Nome, Telefone, E-mail) 

 Estado legal de cadastro do imóvel; 

 Tomada de coordenadas para georeferenciamento; 

 Planta Baixa básica com medidas gerais, que facilite a 

compreensão da divisão interna do imóvel.  

b. Elaboração de relatório contendo registro fotográfico, informações dos 

imóveis e do proprietário: 

c. Elaboração de ficha técnica de “venda” para apresentação aos 

reassentados (catálogo de venda), modelo a ser aprovado pela 

fiscalização; 

d. Elaboração de planilha com os dados para consulta. 
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e. Elaboração de Planta Geral com a localização georeferenciadados imóveis.  

f. Inclusão em espaço virtual colaborativo (a ser definido junto com a 

fiscalização) 

Para o desenvolvimento dos trabalhos propostos serão cumpridas as 

determinações, diretrizes, procedimentos, especificações e normas pertinentes. 

6 – ATIVIDADES  

Será entregue o Cadastramento georreferenciado – Registro e 

arquivamento dos dados coletados nas etapas anteriores em meio magnético, 

em ArcGis, com extração dos dados também em AUTOCAD e Excel, 

permitindo a alimentação da base de dados do SIGEO.  

Será apresentada uma versão preliminar, e após a aprovação do 

contratante, será elaborada a versão final para o encaminhamento aos órgãos 

financiadores e executores. 

7 – RESULTADOS ESPERADOS 

Apresentar 300 imóveis disponíveis para venda, localizados na 

comunidade de São José e/ou em localidades próximas, dentro dos valores de 

mercado dos imóveis que serão indenizados, obedecendo a proporção das 

seguintes faixas de valores: 

Para as entregas a proporção de faixas deverá ser de: 

%           Faixas de Valores 

86%  60.000,00 - 135.000,00 (obrigatoriamente no mínimo 

45% deste universo acima de 80mil) 

2%  136.000,00 -   145.000,00 

5%  146.000,00 -   190.000,00 

5% 220.000,00 -   260.000,00 

2% 290.000,00 -   305.000,00 
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Cabe ressaltar que a distribuição dos imóveis por lote de entrega deverá 

seguir a mesma proporção geral.  

Havendo a necessidade de alteração em relação as proporções 

determinadas acima, após análise dos lotes de entrega apresentados, a 

fiscalização deverá informar a empresa, sem ônus ao contrato, desde que não 

ultrapasse o número de cadastros iniciais solicitados. 

8 – PRODUTOS E PRAZO DE EXECUÇÃO 

Produto 1: Formulário de Ficha Cadastral do imóvel e do proprietário 

Prazo: o modelo do formulário deverá ser apresentado e estar aprovado pela 

UGP-BID em no máximo 07 dias após a assinatura do contrato. 

  

Produto 2: Apresentação de um lote Piloto de 50 imóveis cadastrados –

contendo: 

 Ficha cadastral do imóvel; 

 Registro Fotográfico do imóvel; 

 Descrição das características do imóvel; 

 Dados do vendedor do imóvel (Nome, Telefone, E-mail); 

 Estado legal de cadastro do imóvel; 

 Coordenadas para georeferenciamento. 

 Inclusão em espaço virtual colaborativo 

Prazo: deverá ser apresentado em no máximo 15 dias após a aprovação do 

Produto 1, conforme cronograma. 

 

Produto 3: Apresentação de um lote de 150 imóveis, totalizando 200 imóveis 

cadastrados – contendo: 

 Ficha cadastral do imóvel; 

 Registro Fotográfico do imóvel; 

 Descrição das características do imóvel; 

 Dados do vendedor do imóvel (Nome, Telefone, E-mail); 

 Estado legal de cadastro do imóvel; 
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 Coordenadas para georeferenciamento. 

 Inclusão em espaço virtual colaborativo 

Prazo deverá ser apresentado em no máximo 15 dias após a aprovação do 

Produto 2, conforme cronograma. 

 

Produto 4: Apresentação do lote final de 100 imóveis, totalizando 300 imóveis 

cadastrados – contendo: 

 Ficha cadastral do imóvel; 

  Registro Fotográfico do imóvel; 

 Descrição das características do imóvel; 

 Dados do vendedor do imóvel (Nome, Telefone, E-mail); 

 Estado legal de cadastro do imóvel; 

 Coordenadas para georeferenciamento; 

 Relatório contendo registro fotográfico; 

 Informações dos imóveis e dos proprietários; 

  Planilha com os dados para consulta; 

  Planta com a localização dos imóveis georefenciados; 

 Inclusão em espaço virtual colaborativo 

Prazo: deverá ser apresentado em no máximo 15 dias após a aprovação do 

Produto 3, conforme cronograma. 

9 – CRONOGRAMA 

Atividades 
1 2 3 4 5 6 7 

Produto 1        

Produto 2        

Produto 3        

Produto 4        

 

10 – CUSTO  
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O Valor total dos serviços está estimado em R$ XXXXXXXXXXX 

Os pagamentos serão realizados da seguinte forma: 

- 10% após a entrega dos Produtos 1; 

- 10% após a entrega do Produto 2; 

- 30% após a entrega do Produto 3; 

          - 50% após entrega do Produto 4. 

11 – SUPERVISÃO 

A supervisão dos trabalhos está sob a responsabilidade da Unidade de 

Gestão do Programa/ UGP-BID. 

Importante destacar que antes da entrega final do serviço, deverá ser 

apresentada uma versão preliminar dos relatórios, e após manifestação do 

contratante, será elaborada a versão final em condições para o 

encaminhamento aos órgãos financiadores e executores. 

Todos os produtos devem ser entregues a Unidade de Gestão de 

Projetos – UGP/BID, sito à R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói - 

RJ, 24020-011, Centro, Niterói-RJ. 

  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

PROGRAMA DE TRABALHO:  

CÓDIGO DE DESPESA:  

FONTE:  


