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TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO 

 

Este termo de referência visa apresentar, orientar e descrever atividades e 

requisitos para os interessados em participar do processo de seleção para o Banco 

de Acreditados do CORI-MG, composto por empresas reconhecidas, pelo CORI-

MG, como confiáveis e idôneas para a prestação dos serviços descritos.  

Estabelece também, normas, métodos de trabalho e padrões de conduta e 

qualidade para a prestação dos serviços, além de ser complementar às exigências 

contratuais. 

JUSTIFICATIVA 

O Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais – CORI-MG é uma associação 

representativa de direito privado, sem fins lucrativos, que tem, dentre seus 

objetivos, participar ativamente na promoção de processos de regularização 

fundiária urbana e rural, preferencialmente em cooperação a entes privados e 

públicos, utilizando-se de todos os meios lícitos e necessários para levar ao maior 

número de situações atualmente informais os benefícios do acesso ao sistema 

registral. 

Para atingir este objetivo procura-se por parceiros que serão indicados aos 

clientes que buscam empresas com a confiabilidade e transparência aptas a 

realizarem suas atividades conforme os padrões de qualidade requisitados pelo 

CORI-MG.  

Assim, o Colégio abre a oportunidade aos interessados em participar do processo 

de seleção de parceiros que serão indicados para os potenciais tomadores de 

serviços relacionados à regularização fundiária urbana. 

OBJETO 

Constitui objeto do presente termo de referência, a descrição de serviços 

especializados de Recadastramento Imobiliário, logradouros urbanos, 

geocodificação das unidades imobiliárias e implementação de Sistema de 

Informação Geográfica. Ao final do detalhamento de cada serviço será indicado a 

forma da candidata comprovar experiência e/ou aptidão para a realização do 

trabalho.  
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Ressalta-se que o preenchimento de todas as exigências aqui descritas não 

implica que a candidata será ACREDITADA, devendo, ainda, ser aprovada nas 

demais fases do processo de acreditação. 

PERFIL DA CANDIDATA 

Poderá participar do processo de seleção toda pessoa jurídica regularmente 

inscrita nos quadros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), preferencialmente na 

seccional de Minas Gerais.  

A empresa se mostra idônea quando tem a habilidade e competência para a 

prestação de serviços, além de atuar no mercado de forma escorreita e de acordo 

com a legislação. 

Para que a empresa candidata seja apta ao processo de acreditação ela deve 

encaminhar ao CORI-MG alguns documentos que indicam a sua idoneidade e 

capacidade de prestar os serviços, quais sejam:  

• Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pela respectiva entidade 

de classe (CREA ou CAU), em nome da empresa candidata; 

• Indicação do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços 

objeto deste processo de acreditação, indicando sua(s) qualificação(ões), a 

partir da apresentação do(s) respectivo(s) currículos(s) e de documento 

expedito pela respectiva entidade de classe (CREA ou CAU) certificando a 

habilitação técnica do(s) profissional(is) para realização de levantamento 

planialtimétrico cadastral georreferenciado urbano; 

• Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT(s), emitida(s) pela respectiva 

entidade de classe (CREA ou CAU), em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) indicado(s), devidamente acompanhado(s) do(s) Atestado(s) de 

Responsabilidade Técnica, de forma a comprovar os serviços com as 

mesmas características do objeto deste processo de acreditação. 

• Atestado(s) relacionados ao levantamento aerofotogramétrico e mapa base 

fiscal georreferenciado, expedido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público 

ou Privado, em nome da empresa candidata devidamente registrado(s) no 

órgão competente da entidade de classe (CREA ou CAU), que comprove(m) 

a aptidão para desempenho dos serviços pertinentes e compatíveis com o 
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objeto deste termo de referência. (A comprovação de execução dos 

serviços mencionados poderá ser feita mediante apresentação de 01 (um) 

ou mais atestados referentes a um único ou a diversos contratos); 

• Certidão de Cadastro de Aeronave não Tripulada vigente, emitida pela 

ANAC, com uso não recreativo, ramo de atividade Aerolevantamento – 

Aerofotogrametria e a empresa acreditada como operador (registro no 

formato PP-XXXXXXXXX); 

• Autorização de voo junto ao DECEA; 

• Certificado de Habilitação Técnica do piloto para operar drones ou vants; 

• Apólice de Seguro ou Certificado de Seguro Aeronáutico (RETA) da 

aeronave válidos; 

• Declaração da candidata de que não utiliza mão de obra infantil; sendo que 

a mesma não sofreu nenhuma sentença transitada em julgado ou ato 

administrativo exarado por entidade oficial em decorrência de suas 

atribuições legal, pela prática de atos que infrinjam a legislação de combate 

à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho 

escravo; 

• Certidão negativa de falência e concordatas, passadas pelo cartório 

distribuidor da sede da candidata e da sede do CORI-MG; 

• Certidão negativa criminal de seus atuais dirigentes; 

• Certidão de inidoneidade fornecida pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 

Ademais, estarão impedidas de participarem desta seleção de acreditação: 

• Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 

a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade; 

• Empresas que estejam em processo de falência, sob concurso de credores, 

em dissolução ou em liquidação ou empresas estrangeiras que não 

funcionem no país; 

• Empresas que não contiverem em seu contrato social finalidade ou objetivo 

compatível com esta seleção. 
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ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A fase da cobertura aerofotogramétrica e os serviços decorrentes deverão ser 

executados através das diretrizes regulatórias definidas pela ANAC e DECEA. 

1. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO 

1.1. IMAGEAMENTO DA ÁREA A SER REGULARIZADA 

Voo cuja escala fotográfica média deverá ser de 1:10.000 e GSD (Ground Sample 

Distance) de 4 cm ou menor, a fim de permitir a geração de produtos na escala 

de mapeamento 1:250. 

Deverão ser observados os seguintes parâmetros: 

• Cobertura aerofotogramétrica utilizando aeronave remotamente pilotada 

(RPA), comumente denominadas de drones ou vants, contendo receptor 

GNSS embarcado e câmera digital com resolução igual ou superior a 20 

megapixels; 

• Os voos devem obedecer a todas as normas de segurança previstas em lei, 

de acordo com os registros e critérios exigidos pelas agências reguladoras 

e fiscalizadoras: ANATEL, ANAC, DECEA e SISANT; 

• As aeronaves a serem utilizadas no projeto devem ser homologadas e 

autorizadas para a realização de tais serviços assim como estipulados nas 

cartilhas, circulares e documentações: ICA 100-40, RBAC E-94; 

• A execução do voo deverá ser precedida da elaboração do plano de voo, 

devidamente apreciado e autorizado pelos órgãos competentes. Esse 

planejamento é importante para a definição das linhas, direção e alturas do 

voo, a distância média entre as exposições sucessivas e entre as faixas 

adjacentes, base de operação, número de fotos e de faixas; 

• Para a correção geométrica das imagens na geração das ortoimagens, 

deverá ser realizado a etapa de ortorretificação das imagens com a 

utilização de pontos obtidos por GNSS a serem coletados em campo (in 

loco), caracterizando o apoio de campo; 

• As ortoimagens deverão estar isentas de ruídos, manchas, riscos e 

deformações nas imagens; 

• A partir das ortoimagens coloridas deverá ser gerado o ortomosaico 
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contínuo em formato GeoTIFF; 

• O ortomosaico deverá estar equalizado com o objetivo de corrigir as 

diferenças de tonalidade entre as fotos. Após o processamento, as 

diferenças radiométricas entre as ortofotos praticamente não deverão ser 

perceptíveis a olho nu; 

• Resolução radiométrica mínima das imagens originais: 8 (oito) bits; 

• Deverão ser utilizados os parâmetros atuais vigentes na cartografia 

brasileira, sendo o Datum SIRGAS 2000 e Projeção Cartográfica Universal 

Transversa de Mercator (UTM). 

1.2. AERONAVES, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS 

As fotografias deverão ser tomadas com aeronave remotamente pilotada (RPA) 

para esse fim adaptada, equipada com: 

• Câmera digital com resolução igual ou superior a 20 Megapixels; 

• Mecanismo de integração ao GNSS, que deverá comandar o disparo 

automático da foto aérea, conforme sua posição previamente planejada; 

• Mecanismo de registro automático de coordenadas do centro perspectivo 

das fotos no momento da tomada, através de receptor GNSS de uma 

frequência (L1) pós-processado e registro da atuação da aeronave através 

de Unidade Inercial (IMU) nos eixos de rotação, inclinação e direção, já 

levando em consideração a curvatura terrestre do ponto de captação; 

• Controlador automático de recobrimento. 

1.3. APOIO DE CAMPO E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS PONTOS DE 

CHECAGEM 

Deverão ser coletados, em campo, coordenadas tridimensionais de pontos de 

controle e de checagem com receptor GNSS de dupla frequência (L1 e L2) por 

meio do posicionamento relativo Real Time Kinematic (RTK), a fim de melhorar a 

acurácia posicional do mapeamento aéreo e avaliar a acurácia posicional 

planimétrica do ortomosaico. As coordenadas deverão estar referenciadas ao 

sistema geodésico brasileiro e deverão apresentar precisão posicional melhor que 

2 cm na planimetria e melhor que 5 cm na altimetria. 
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O apoio de campo será realizado através de elementos naturais ou alvos artificiais 

instalados previamente à execução do voo. 

Deverá ser elaborado um estudo sobre a distribuição espacial dos pontos de 

checagem, levando em consideração a fundamentação teórica da Estatística e 

Geoestatística. 

1.4. PLANO DE VOO 

O Plano de voo deverá ser elaborado em software específico do RPA (Remotely 

Piloted Aircraft) e constar: 

• Área a ser sobrevoada; 

• Superposição longitudinal das fotos de 60%; 

• Superposição lateral entre faixas contíguas de 60%; 

• Croqui do aerolevantamento planejado em coordenadas geográficas 

contendo a projeção e número de fotos, direção e número de faixas de 

sobrevoo; 

• Delimitação de linhas, direção e alturas de voo, a distância média entre as 

exposições sucessivas e entre as faixas adjacentes e base de operações 

(quesitos fundamentais para a qualidade exigida pela ABNT). 

1.5. EXECUÇÃO DO AEROLEVANTAMENTO FOTOGRAMÉTRICO 

As fotografias aéreas deverão ser tomadas em dias claros, de céu com poucas ou 

sem nuvens, a partir do plano previamente elaborado e de acordo com as 

seguintes especificações: 

• Superposição longitudinal das fotos de 60%; 

• Superposição lateral entre faixas de voo contíguas de 60%; 

• As fotografias deverão ser tomadas na configuração ISO 100 e tempo de 

exposição 1/2000 segundos; 

• Duplo sentido de recobrimento (voo cruzado); 

• Escala fotográfica média 1:10.000 e Ground Sample Distance (GSD) de 4 

cm ou melhor. 
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1.6. FOTO ÍNDICE DO AEROLEVANTAMENTO FOTOGRAMÉTRICO 

A foto de índice do aerolevantamento fotográfico deverá conter: 

• Número do projeto; 

• Nome da contratada; 

• Nome do município; 

• Enquadramento geográfico; 

• Indicação do Norte Geográfico; 

• Escala fotográfica média do aerolevantamento e foto índice; 

• Identificação de aerofotos e faixas; 

• Toponímia principal. 

1.7. FOTOTRIANGULAÇÃO E ORTOFOTOS 

A fototriangulação deverá ser realizada considerando-se os pontos de controle, 

os valores de atitude nos 3 eixos obtidos pela unidade inercial (IMU) e as 

coordenadas do centro de perspectiva da câmera obtidas pelo receptor GNSS de 

dupla frequência embarcado.  

As ortofotos são obtidas pelo processo de fototriangulação aliado a 

ortorretificação das imagens coletadas. Inicialmente as imagens deverão ser 

submetidas ao tratamento de homogeneização de contraste, brilho e tonalidade. 

Em seguida, utilizando-se a fototriangulação junto com Modelo Digital de 

Superfície (MDS) e os dados captados pelo Sistema Inercial e receptores GNSS, 

as aerofotos deverão ser processadas em sistemas especializados para geração 

de Ortofotos e Ortomosaicos Digitais. 

As junções (costuras) entre ortofotos deverão ser realizadas de tal forma a evitar 

desalinhamentos. O modelo digital de superfície que será utilizado na geração 

das ortofotos deverá ser elaborado pela empresa candidata. 

1.8. AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA PLANIMÉTRICA DOS ORTOMOSAICOS 

A avaliação da acurácia planimétrica dos ortomosaicos da área urbana e da área 

rural deve obedecer às condições da Especificação Técnica de Aquisição de Dados 
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Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV) para atender a Classe A ou Classe B nas 

respectivas escalas de mapeamento, considerando o Padrão de Exatidão 

Cartográfica destinada a Produtos Cartográficos Digitais (PEC-PCD). 

2. MAPA BASE FISCAL GEORREFERENCIADO 

A elaboração do Mapa Base Fiscal Georreferenciado da área a ser regularizada 

deverá ser realizada utilizando o ortofotomosaico produzido no item 1, 

LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO. 

O mapa base fiscal deverá ser georreferenciado e elaborado na escala 1:1.000, 

ou melhor, isento de erros topológicos nos elementos representados. 

Deverá adotar o Sistema de Projeção UTM (Universal Transversa de Mercator) 

fuso 23 sul e o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). 

Os eixos de logradouros, quadras, lotes e unidades construídas deverão ser 

codificados de acordo com a base de dados do cadastro imobiliário urbano do 

município. Os eixos de logradouros deverão ser vetorizados no centro das vias 

públicas, as quadras deverão coincidir com as frentes dos lotes, os lotes deverão 

obedecer a divisas físicas dos lotes, como muros e cercas, quando observados 

nas ortofotos, e as unidades construídas deverão ser editadas através da projeção 

da cobertura da edificação. 

O fornecimento do Mapa Base Fiscal Georreferenciado deverá contemplar toda a 

área do bairro Boa Esperança e possuir as camadas: 

 

CAMADA DE INFORMAÇÃO FEIÇÃO 

Eixo de logradouro Polilinha 

Meio Fio Polilinha 

Quadra Polígono 

Lote Polígono 

Unidade Construída Polígono 

Massa d’água Polígono 

Limite do Bairro, Zonas fiscais Polígono 

Áreas institucionais do município Polígono 

Áreas abertas, separadas em canto de quadra, Rotatória, Canteiro Polígono 
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Central 

Curva de nível Polilinha 

Modelo Digital de Elevação (MDE) Raster 

 

A camada “Massa d’água” deverá estar presente no Mapa Base Fiscal 

Georreferenciado se houver corpos d’água no bairro Boa Esperança. 

O “Modelo Digital de Elevação (MDE)” deverá ser obtido por meio da nuvem de 

pontos proveniente do processamento do aerolevantamento. A nuvem de pontos 

deverá conter apenas pontos sobre a superfície terrestre. Pontos sobre feições 

naturais e artificiais e pontos espúrios deverão ser removidos. 

A camada “Curva de nível” deverá ser obtido por meio do MDE. Deverá ser feito 

um tratamento nas curvas a fim de suavizá-las e remover pequenas linhas. A 

equidistância entre curvas de nível deverá ser de 1 metro. 

Todas as camadas e produtos finais referentes ao bairro Boa Esperança elaborada 

pela CANDIDATA deverá ser disponibilizada e publicada em um Sistema de 

Informações Geográficas Web possuindo as características gerais descritas a 

seguir. 

2.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

GEOGRÁFICAS WEB 

O Sistema de Informações Geográficas Web, também denominado de 

CadastroWeb, deverá ser implantado com licenciamento de uso perpétuo para 

uso exclusivo do cliente indicado pelo CORI-MG, devendo ser implantado após a 

confecção completa do mapa base fiscal georreferenciado. 

Deverá ser prestado assessoria para criação da infraestrutura computacional 

necessária a instalação do CadastroWeb nos servidores do município. 

A CANDIDATA será responsável pela criação do banco de dados geográfico 

multiusuário. Deverá ser identificado e informado pelo município os 

administradores do sistema a ser implantado. 

Ao final da implantação o sistema deverá estar plenamente operacional com as 

informações corporativas do município, contemplando todas as funcionalidades 

descritas a seguir. 
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2.2. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

WEB 

O Sistema de Informação Geográfico Web, a seguir denominado CadastroWeb, a 

ser implantado deverá ser online (Web) sem limite de acessos e usuários, e com 

código aberto. 

O CadastroWeb deverá: 

• Utilizar de licenças de software livre, onde o desenvolvimento do sistema 

deverá ser realizado totalmente com serviços e API’s que não exijam a 

aquisição de licenças adicionais para o município; 

• Estar baseado nos padrões universais de interoperabilidade estabelecidos 

pelo OGC (Open Geospatial Consortium); 

• Ser gerenciado por um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 

PostgreSQL versão 8 ou superior, com extensão PostGIS. As imagens 

georreferenciadas deverão ser mantidas utilizando exclusivamente 

formatos abertos. Serão aceitos o armazenamento na forma original 

GeoTIF, obrigatoriamente com arquivo multiresolução associado, 

armazenadas no banco de dados ou sistema de arquivos, como um mosaico 

contínuo multiresolução; 

• Permitir acesso a imagens de outros serviços Web, tais como Open Street 

Map, Google, Bing entre outros; 

• Permitir acesso a servidores, utilizando o padrão OGC WMS para imagens 

e mapas geográficos; 

• Possuir controle de acesso por senhas individuais associadas a perfis de 

permissão, utilizando criptografia. Os perfis deverão permitir restringir a 

visualização ou alteração dos campos tabulares, bem como estabelecer que 

mapas georreferenciados serão acessados pelos perfis; 

• Apresentar quaisquer camadas sobrepostas, contendo normalmente uma 

imagem de fundo e mapas geográficos superpostos, com graus de 

transparência, que podem ser alterados pelo usuário durante a 

visualização; 
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• Permitir a criação de feições via aplicativo próprio, sem necessidade de 

acesso ao banco de dados ou alterações no código do sistema. 

2.3. APRESENTAÇÃO DAS CAMADAS 

O CadastroWeb deverá possuir as seguintes ferramentas para apresentação das 

camadas: 

• Possuir ferramentas de aproximação: Zoom +; 

• Possuir ferramentas de aproximação: Zoom –; 

• Possuir ferramentas de aproximação: Zoom Área; 

• Possuir ferramentas de aproximação: Zoom para extensão total; 

• Visualizações anteriores de Zoom sem limite; 

• Visualizações posteriores Zoom sem limite; 

• Possuir controle do zoom pelo “mouse wheel”; 

• Possuir controle de navegação (“pan”) pela ação de arrasto do botão 

esquerdo do “mouse” ou pela ação do botão “mouse wheel”; 

• Possuir controle de zoom e pan pelo “touch pad”; 

• Cálculo instantâneo de comprimentos, com apresentação dinâmica da 

medida do último segmento e comprimento total; 

• Cálculo instantâneo de áreas, com apresentação dinâmica das medidas da 

última aresta, perímetro e área total; 

Apresentar as Coordenadas Geográficas no formato de Graus Decimais e UTM 

(Universal Transversa de Mercator) simultaneamente na localização do cursor do 

mouse. 

Apresentar aba dinâmica de visualização total das camadas carregadas. Por 

exemplo, expandir, recolher, habilitar, desabilitar camadas. Permitir a 

modificação da ordem na representação das camadas. 

2.4. ANÁLISE ESPACIAL 

Seleção de feições por relacionamento espacial, a partir de elemento geográfico 

desenhado em tela ou selecionado. Deverá permitir no mínimo os seguintes 
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relacionamentos: contido, intercepta, toca e disjunto. Obrigatoriamente deverá 

ter a possibilidade de estabelecer uma distância para área de influência (buffer) 

a feição selecionada. 

Seleção de feições por relações condicionais sobre quaisquer atributos de um 

tema. Deverá permitir no mínimo os seguintes relacionamentos: maior, menor, 

maior ou igual, menor ou igual, contém, entre, diferente, nulo, não nulo. 

Apresentação dos resultados na forma de tabela e zoom para a feição 

selecionada. 

Permitir a geração de estatísticas temáticas, com opção de agrupamento por 

atributo e filtrando por campo e tipo de agrupamento. Por exemplo, agrupar por 

bairros e saber a estatística média da área construída. 

2.5. EDIÇÃO DA BASE DE DADOS VETORIAL 

O sistema SIG do CadastroWeb deverá: 

• Possuir ferramenta para manutenção e edição continuada da base de 

dados. O editor deverá ser online (ambiente web), permitindo gerar feições 

pontuais, lineares e poligonais; 

• Permitir a geração de pontos continuamente, definindo a distância mínima 

de aquisição; 

• Permitir a geração de ponto por coordenada geodésica ou plana UTM; 

• Permitir a geração de ponto por azimute e distância; 

• Possuir função de atração por nó, vértice e aresta (snap), definida a 

tolerância de atração; 

• Permitir gerar linha paralela a um segmento; 

• Permitir gerar linha paralela a um segmento por distância; 

• Permitir gerar linha perpendicular a um segmento; 

• Permitir gerar linha perpendicular a um segmento por distância; 

• Permitir incluir, remover, mover vértice; 

• Permitir duplicar, mover, rotacionar, remover feição; 

• Permitir desfazer e refazer edição (undo e redo); 
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• Possuir ferramentas de divisão e união de polígonos; 

• Permitir importar e exportar arquivos no formato Shapefile. 

As funcionalidades de edição deverão permitir a edição na tabela de atributos 

para a incorporação de elementos textuais do cadastro imobiliário, referentes a 

novos loteamentos, desmembramentos, remembramentos, projetos de 

construção e habite-se. 

3. ATIVIDADE DE CAMPO PARA O CENSO IMOBILIÁRIO 

A CANDIDATA deverá estabelecer escritório, mesmo que temporário, local na 

cidade onde ocorrerão os trabalhos para gestão das atividades em campo. 

Todo o pessoal de campo deverá ser treinado, estar uniformizado e devidamente 

identificado por crachá impresso com seu nome, identificação da empresa 

descrevendo “A serviço do (nome do cliente indicado pelo CORI-MG)” constando 

telefones do município e da empresa CANDIDATA, para que os munícipes possam 

dirimir quaisquer dúvidas. 

As informações do censo imobiliário deverão ser coletadas com dispositivos 

portáteis através de aplicativo mobile destinado à coleta de dados em campo. 

Cabe a CANDIDATA adquirir os dispositivos portáteis e o aplicativo para a coleta 

de dados. 

As informações do censo imobiliário deverão estar no formato de formulário 

digital contendo perguntas e respostas do Boletim de Cadastramento Imobiliário 

(BCI) adotado no município. 

ATRIBUIÇÕS METODOLÓGICAS DA CANDIDATA 

Para a submissão ao processo de acreditação, a candidata deverá seguir as 

etapas de trabalho: 

a) Analisar as condições previstas neste Termo de Referência, com as 

exigências e especificações dos produtos e serviços a serem elaboradas; 

b) Verificar se atende os requisitos e exigências, bem como as condições que 

o CORI-MG impõem aos seus acreditados; 
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c) Enviar a documentação exigida, bem como uma declaração de que presta 

os serviços aqui descritos. 

CONDIÇÕES GERAIS PARA A ACREDITAÇÃO 

• O Candidato está ciente de que durante o processo de seleção não poderá 

utilizar publicamente o nome do CORI-MG em seus projetos, negócios ou 

empreendimentos; 

• Caso os serviços descritos neste termo venham a ser alterados ou 

complementados, o candidato que deseja manter a sua condição de 

acreditado deverá passar a disponibilizar os serviços, caso já não o faça; 

• Desde já, o candidato está ciente da missão, visão e valores do CORI-MG, 

e se compromete a adotar condutas que corroborem os ideais defendidos 

pelo Colégio, e se compromete a não praticar atos contrárias a tais ideias; 

• O candidato está ciente que lhe será solicitado relatórios periódicos sobre 

a prestação de seus serviços junto aos clientes porventura indicados, e que 

o não atendimento a este requisito dá o Direito ao CORI-MG retirar a 

acreditação porventura concedida;  

• O desenvolvimento dos trabalhos aos clientes indicados poderá ser 

acompanhado por funcionários e diretores indicados pelo CORI-MG, que 

podem sugerir alterações e apontar oportunidades de melhoria que deverão 

ser sanadas pela ACREDITADA; 

• Toda a documentação deverá ser encaminhada por meio on-line e papel 

timbrado, devidamente assinada e datada para a sede do CORI-MG. 

 

COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS 

 

 


