
Eng. Civil Emerson M. de Carvalho – CREA RN 270132096-8 
(79) 3211-2567 / 99978-9025 – emerson@mecengenhariase.com.br 
______________________________________________________ 

 

1 
 

 
 
 
 
 
Interessado 

Tribunal de Justiça de Sergipe 

13ª Vara Cível – Comarca de Aracaju-SE 
 

Ação 

de Execução por Título Extrajudicial  

Processo no 199811304457 
 

Partes 

Requerente: Antônio Monteiro da Silva e Cia Ltda. 

Requerida: Transal Terraplanagem e Serviços 

Agropecuários Ltda. 
 
 

 
Laudo 

 
Pericial 

 
 

outubro/2018    

Perito 
Eng. Civil Emerson M. de Carvalho – CREA RN 270132096-8 

p. 1518



Eng. Civil Emerson M. de Carvalho – CREA RN 270132096-8 
(79) 3211-2567 / 99978-9025 – emerson@mecengenhariase.com.br 
______________________________________________________ 

 

1 
Laudo Pericial Processo  199811304457 
 

 

Sumário 

 

 

1. Resumo do laudo .................................................................................................................. 2 

2. Interessado ............................................................................................................................ 2 

3. Objetivo e finalidade .............................................................................................................. 2 

4. Princípios e ressalvas ........................................................................................................... 2 

5. Metodologia utilizada ............................................................................................................ 3 

6. Documentação Utilizada ....................................................................................................... 3 

7. Localização do imóvel ........................................................................................................... 3 

8. Proprietário ............................................................................................................................ 4 

9. Conhecimento da Ação ......................................................................................................... 5 

10. Vistoria ............................................................................................................................... 5 

11. Caracterização do imóvel e da região na qual está inserido ............................................ 9 

12. Diagnóstico de mercado .................................................................................................. 11 

13. Avaliação ......................................................................................................................... 11 

14. Conclusões ...................................................................................................................... 19 

15. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA-SE) .......................................... 19 

16. Termo de Encerramento ................................................................................................. 20 

 

ANEXOS: 

Anexo 1 – Pesquisa de dados 

Anexo 2 – Comunicação às partes do início da perícia 

 

  

p. 1519



Eng. Civil Emerson M. de Carvalho – CREA RN 270132096-8 
(79) 3211-2567 / 99978-9025 – emerson@mecengenhariase.com.br 
______________________________________________________ 

 

2 
Laudo Pericial Processo  199811304457 
 

 

1. RESUMO DO LAUDO 

 Processo nº 199811304457 

  Ação de Execução por Título Extrajudicial 

 Requerente: Antônio Monteiro da Silva e Cia Ltda. 

 Requerida: Transal Terraplanagem e Serviços Agropecuários Ltda. 

 Endereço do imóvel: Rua Haiti, s/n, bairro América, Aracaju-SE 

 Valor de avaliação (valor de mercado para venda) do imóvel nesta data - R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais), correspondente a R$ 1.411,76/m².  

2. INTERESSADO 

O interessado nesse trabalho é o Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, Estado de 

Sergipe, conforme nomeação às fls. 1467 dos autos do supramencionado processo. 

3. OBJETIVO E FINALIDADE 

Este laudo tem por objetivo atender à determinação do Juízo, qual seja identificar o imóvel, 

verificando o valor do metro quadrado do mesmo, com base no mercado. 

A finalidade deste laudo é subsidiar o julgamento da ação já referida. 

4. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

Os princípios básicos sob os quais se baseiam este trabalho são a ética, a independência 

profissional, a busca da verdade e o respeito à legislação, em especial àquela apresentada a 

seguir e na qual estão incluídas as normas técnicas pertinentes.  

 Lei nº 13.105/2015 - Código de Processo Civil, em especial Seção X - Da 
Prova Pericial (artigos 464 a 480);  

 NBR 13752/96 – Norma de Perícias de Engenharia na Construção Civil; 

 NBR 14653-1/2001 – Avaliação de Bens – Parte 1: Procedimentos gerais; 

 NBR 14653-2/2011 – Avaliação de bens – Parte 2: Imóveis urbanos; 
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 Resolução nº 1.002 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, de 26/11/02, que adota o Código de Ética Profissional;  

 Resolução nº 345 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, de 27/07/90, que dispõe quanto ao exercício por profissionais de 
Nível Superior das atividades de Engenharia de Avaliações e Perícias de 
Engenharia. 

 

Como principais ressalvas destacam-se as seguintes: 

 Toda a documentação apresentada ao perito foi tida como boa, firme, e válida; 

 As informações prestadas ao perito na vistoria por quaisquer das partes e que 
não foram contestadas pela parte contrária ou por documentação presente nos 
autos foram tidas como verdadeiras. 

 As áreas e dimensões do avaliando foram obtidas da documentação 
apresentada, tendo sido aferidas de modo expedito quando da vistoria; 

 Não foram considerados para efeito da determinação do valor do avaliando 
eventuais passivos ambientais e ou patrimoniais; 

5. METODOLOGIA UTILIZADA 

Para desenvolvimento deste trabalho foram adotados os seguintes procedimentos: 

 Conhecimento do processo por meio da leitura dos autos; 

 Vistoria do imóvel para caracterização do seu estado atual; 

 Pesquisa de dados de mercado e aplicação de metodologia consagrada para 
determinação de valor de venda. 

6. DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA 

Foi utilizada neste trabalho a documentação constante dos autos. 

7. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL  

O imóvel está situado na Rua Haiti, s/nº, bairro América, Aracaju-SE, conforme figuras 01 e 

02. As coordenadas geográficas tomadas da frente do imóvel (centro) são: 10° 54’ 50,83’’ S e 

37° 05’ 16,28’’ W (coordenadas GMS – datum WGS84). 
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Figura 01 – Macrolocalização do imóvel objeto da lide  
 
 

 
 

 

Figura 02 – Microlocalização do imóvel objeto da lide 
 

8. PROPRIETÁRIO 

O proprietário do imóvel objeto da ação é o Sr. Ednirson da Fonseca (falecido), com seu 

espólio representado pelo Sr. Alexandre Fonseca, conforme fls. 1.210 dos autos e certidão de 

matrícula nº 2.419. 
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9. CONHECIMENTO DA AÇÃO 

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta tendo em vista que, segundo 

alega a requerente, há uma dívida por parte da requerida não saldada, pedindo penhora de 

bens como forma de garantia da quitação, mais especificamente um lote de terreno 

matriculado sob o nº 2419 (Cartório do 1º Ofício da Comarca de Aracaju). 

Foi realizada uma avaliação pela avaliadora judicial Maria Angélica Mendonça Cruz (fls. 1408 

dos autos) do imóvel a ser penhorado, um lote com dimensões de 17,00m x 25,00m, cujo 

valor encontrado foi de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). 

A requerida, por sua vez, discordou do valor encontrado pela avaliadora, alegando que o 

imóvel, composto por dois lotes (o primeiro com dimensões de 7,00m x 25,00m e o segundo 

com 17,00m x 25,00m), vale R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), segundo 

laudo de avaliação elaborado por André Franco Barreto (fls. 1431/1439 dos autos). 

Face à dúvida quanto ao real valor de mercado do imóvel foi determinada avaliação judicial 

por perito externo ao Tribunal de Justiça de Sergipe.  

10. VISTORIA  

Para caracterizar o imóvel objeto da lide bem como a região na qual está localizado foi feita 

pelo perito vistoria no dia 05/10/2018. Nela estiveram presentes o Dr. José Antônio Santos 

Ferreira (advogado da requerente) e o Sr. Alexandre Fonseca (representante da requerida).  

O relatório fotográfico da vistoria é o que se apresenta a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Av. Tiradentes, imóvel à esquerda 
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Figura 04 – Rua Haiti, imóvel à direita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 – Vista interna 
 

 

 

 

 

Figura 05 – Vista interna 
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Figura 06 – Vista interna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 – Vista interna 
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Figura 08 – Vista interna 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09 – Vista interna 
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Figura 10 – Vista interna 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Vista interna 

11. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL E DA REGIÃO NA QUAL ESTÁ INSERIDO 

11.1. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

11.1.1. ZONEAMENTO 

A zona onde está inserido o imóvel é caracterizada como mista (residencial e comercial) e 

sua densidade de ocupação é média.  
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11.1.2. INFRAESTRUTURA URBANA  

A região possui boa infraestrutura urbana, com ruas pavimentadas, passeos e meio-fio. 

Possui rede de energia elétrica de alta e baixa tensão, rede de telefonia, de água potável e de 

TV a cabo, rede de esgoto (parcial) e de drenagem. 

11.1.3. SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 

Encontram-se disponíveis na região uma série de serviços comunitários, tais como: 

mercearias, padarias, lazer, escolas, transporte coletivo, coleta de lixo, postos de 

combustível, pequenos comércios, igrejas, dentre outros. 

11.2. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL 

11.2.1.  IMÓVEL OBJETO DA LIDE 

Segundo se vê na matrícula nº 2.419 (fls. 1360/1364 dos autos), o imóvel objeto da lide é um 

lote com área regular de 425,00m², tendo a frente voltada para o norte (rua Haiti), medindo 

17,00m de frente e fundo e 25,00m em ambos os lados. O terreno encontra-se distante 7,00m 

da esquina da rua Haiti com a avenida Tiradentes.  

Cabe destacar que em vistoria foi observado que o muro que se vê cercando o terreno 

circunda não apenas o lote objeto da perícia mas também o lote situado à sua esquerda (na 

esquina da Rua Haiti com a av. Tiradentes), que mede 7,00x25,00m, como também parte de 

outro lote vizinho situado à direita deste, conforme se vê no croquis da figura 12.  

 

Figura 12 – Croqui do imóvel objeto da lide 
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11.2.2. OCUPAÇÃO 

O imóvel objeto da lide encontra-se ocupado por algumas máquinas e veículos. 

12. DIAGNÓSTICO DE MERCADO 

No período compreendido entre os anos 2009 e 2012 houve um aumento na procura por 

imóveis no mercado de Aracaju, especialmente de terrenos destinados à oincrporação 

imobiliária, o que provocou um aumento do valor dos mesmos bem como da sua liquidez. 

As transações feitas, via de regra apresentam como característica de pagamento o 

financiamento habitacional, que não por acaso se caracterizou nesse período por uma maior 

oferta de recursos aliado à dilatação dos prazos de financiamento, o que tornou o crédito mais 

acessível. 

Nos últimos anos foi observado um recuo nessa procura, reflexo da situação econômica 

brasileira, o que teve como efeito imediato uma redução na velocidade de vendas e como 

efeito secundário a redução dos valores de mercado dos imóveis. 

Considerando-se as características do avaliando e as condições de mercado, classifica-se a 

sua liquidez como de média a baixa. 

13. AVALIAÇÃO 

Conforme já dito, dos autos consta que foram realizadas duas avaliações cujos valores foram 

significativamente divergentes, sendo o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil 

reais) calculado pela avaliadora judicial Maria Angélica Mendonça Cruz (fls. 1408 dos autos), 

enquanto que o trabalho de avaliação executado pelo Sr. André Franco Barreto, a pedido da 

requerida (fls. 1431/1439 dos autos), calculou valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e 

seiscentos mil reais). 

Ocorre que os citados laudos foram elaborados considerando-se área diferentes para os 

avaliandos. Enquanto a avaliadora judicial utilizou uma área de 425,00m² (17,00mx 25,00m), 

o laudo apresentado pela requerida indica área de 600,00m² (um lote com dimensões de 

7,00mx25,00m e outro com 17,00m x 25,00m). Observando-se os valores unitários 

encontrados vê-se que a avaliadora judicial calculou o valor unitário em R$ 2.823,53/m² 

enquanto que a requerida apresentou laudo no valor de R$ 2.666.67/m². 
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Nesse trabalho será calculado o valor de mercado do imóvel objeto da matrícula nº 2.419 (fls. 

1360/1364), cujas  dimensões são de 17,00mx25,00m, perfazendo uma átrea de 425,00m².  

13.1. DADOS PESQUISADOS 

A pesquisa de dados concentrou-se na busca de imóveis semelhantes ao avaliando, 

localizados na sua região. Tendo em vista a insuficiência de dados na região inicialmente 

pesquisada, a pesquisa foi ampliada para outras regiões. 

Foram coletados 100 dados (ver Anexo 1), todos utilizados no modelo.  

Em função de todos os dados pesquisados se tratarem de oferta, seus valores foram 

ajustados para transação pela aplicação de um Fator Fonte de 0,9 (redução de 10%). 

13.2. METODOLOGIA E ESPECIFICAÇÃO DO MODELO 

A escolha da metodologia, dentro do prescrito pelo item 8.2 Métodos para identificar valor de 

um bem, seus frutos e direitos, da NBR 14653-2:2004, foi feita respeitando-se as 

peculiaridades do avaliando e características do mercado, tendo sido aplicado o Método 

Comparativo Direto de Dados de Mercado, com utilização de inferência estatística. 

Variáveis utilizadas 

Foram utilizadas 04 variáveis, sendo uma dependente (Valor Unitário) e 03 independentes 

(Área total, Setor urbano e Vocação), cujas características estão indicadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Classificação das variáveis 

Variável Tipo Significado Unid. 

Área total Quantitativa Representa a área total do imóvel m² 

Vocação Dicotômica 
Indica a vocação para utilização do 
imóvel (1-Residencial; 2-Comercial) 

-- 

Setor urbano Código alocado 
Indica a posição na região 

pesquisada, conforme apresentado 
na tabela 2 

-- 

Valor unitário (DEP) -- Exprime o valor por m² de área útil  R$/m² 
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Tabela 2 – Classificação do setor urbano 

 

 

13.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Com a utilização do software SISDEA, foi encontrado um modelo adequado à representação 

da realidade de mercado, cuja análise é feita a seguir.  

 

Análise da equação de regressão 

A equação de regressão mostra que o valor unitário calculado para o imóvel decresce à 

medida que aumenta sua área, e cresce com a melhoria da atratividade e do setor urbano, o 

que demonstra uma total coerência com o observado no mercado. 

Coeficientes de correlação e de determinação 

O coeficiente de correlação de 92,64% indica uma correlação fortíssima entre a variável 

dependente e as independentes. 

Já o coeficiente de determinação de 0,8582 indica que cerca de 85,82% da variação total do 

preço unitário estão sendo explicadas pelo método em estudo, restando 14,18% relativos a 

outros atributos não detectados no campo. 

Análise da variância 

O modelo apresenta significância de até 1%, e coeficiente F de 193,74, adequados às 

exigências da norma. 

Significância dos regressores 

Os regressores apresentam significâncias de até 0,01 mostrando, desta forma, que o modelo 

está consistente e compatível com o que preceituam as normas.  

Intervalo de confiança 

Código Bairros

1 Santa Maria

2 Aruana e Jabotiana

3

Farolândia, Luzia, Coroa do 

Meio, Inácio Barbosa, Siqueira 

Campos e América

4 Atalaia e Centro

5 Grageru e Jardins
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A NBR-14653:2-2011 preconiza o emprego de um intervalo de confiança de 80% em torno do 

valor central inferido estatisticamente. Este intervalo define a probabilidade de nele estar 

contido o real valor perseguido em uma avaliação e foi o utilizado neste trabalho. 

Normalidade e Homocedasticidade 

A normalidade dos resíduos está demonstrada tanto pela verificação da distribuição dos 

resíduos na análise do modelo quanto pela análise dos gráficos 1, 2 e 3 apresentados 

adiante. 

A homocedasticidade dos resíduos pode ser verificada no Gráfico 3 – Resíduos. 

Correlação entre variáveis 

Não foi verificada correlação significativa entre as variáveis independentes. 

Outliers 

O modelo não apresenta outliers. 

 

Resultados estatísticos 

 

Modelo: 
 
Terrenos AJU_OUT 18 
 
Data de referência: 
 
terça-feira, 30 de outubro de 2018 
 
Informações Complementares: 
 
Variáveis e dados do modelo Quant. 

Total de variáveis:  4 

Variáveis utilizadas no modelo:  4 

Total de dados:  100 

Dados utilizados no modelo:  100 

 
 
Estatísticas: 
 
Estatísticas do modelo Valor 

Coeficiente de correlação: 0.9264159 / 0.9175844 

Coeficiente de determinação: 0.8582464 

Fisher - Snedecor: 193.74    

Significância do modelo (%): 0.01 
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Normalidade dos resíduos: 
 
Distribuição dos resíduos Curva Normal Modelo 

Resíduos situados entre -1 e + 1 68%  63% 

Resíduos situados entre -1,64 e + 1,64 90%  92% 

Resíduos situados entre -1,96 e + 1,96 95% 100% 

 
 
Outliers do modelo de regressão: 
 
Quantidade de outliers: 0    

% de outliers: 0.00% 

Análise da variância: 
 
Fonte de variação Soma dos 

Quadrados 
Graus de 
Liberdade 

Quadrado 
Médio 

F 

Explicada 10286.397    3 3428.799 193.744 

Não Explicada 1698.968   96 17.698 

Total 11985.365   99 

 
 
Equação de regressão / Função estimativa (moda, mediana e média): 
 
 

Valor unitário½ = -10.74354078 -0.0003070799871 * Área total +22.9488897 * Setor Urbano½ +8.683869881 * 
Vocação 

 
 

Testes de Hipóteses: 
 
Variáveis Transf. t Obs. Sig.(%) 

Área total x    -7.73  0.01 

Setor Urbano x½    18.11  0.01 

Vocação x     9.19  0.01 

Valor unitário y½    -4.91  0.01 

 
 
Correlações Parciais: 
 
Correlações parciais para Área total Isoladas Influência 

Setor Urbano -0.22 0.45 

Vocação 0.19 0.55 

Valor unitário -0.40 0.62 

 
 
Correlações parciais para Setor Urbano Isoladas Influência 

Vocação 0.10 0.55 

Valor unitário 0.83 0.88 
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Correlações parciais para Vocação Isoladas Influência 

Valor unitário 0.38 0.68 

 
 

 

Gráfico 1 – Aderência 

 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição de frequência 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Resíduos 
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13.4. VALOR CALCULADO DO AVALIANDO 

Valor unitário calculado 

 

Aplicando-se o modelo desenvolvido obtém-se o valor unitário calculado do avaliando. 

Modelo: 
 
Terrenos AJU_OUT 18 
 
Data de Referência: 

 

terça-feira, 30 de outubro de 2018 
 

Informações Complementares: 
 
 

Dados para a projeção de valores: 

 

 Área total = 425,00 

 Setor Urbano = 3 

 Vocação = 1 
 

 Endereço = Rua Haiti s/nº 

 Complemento =  

 Bairro = América 
 

Valores da Moda para Nível de Confiança de 80% 

 

Valor Unitário 

 Minimo (5,49%) = 1.333,13 

 Médio = 1.410,64 

 Máximo (5,65%) = 1.490,33 
 

Valor Total 

 Mínimo = 566.581,42 

 Médio = 599.521,21 

 Máximo = 633.391,66 
 

Intervalo Predição 

 Mínimo = 436.174,30 

 Máximo = 788.792,96 

 Minimo (27,25%) = 1.026,29 

 Máximo (31,57%) = 1.855,98 

 

 Campo de Arbítrio 

 RL Mínimo = 1.199,04 

 RL Máximo = 1.622,23 
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13.5. VALOR DE AVALIAÇÃO  

Em função do resultado alcançado através da metodologia aplicada, e considerando o 

diagnóstico de mercado define-se o valor de mercado do imóvel para venda como sendo de: 

R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) 

 

13.6. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E DE PRECISÃO ALCANÇADOS 

Considerando-se a caracterização do avaliando, a coleta de dados de mercado, o número de 

dados de mercado efetivamente utilizados, a identificação dos dados de mercado, a não 

extrapolação das características do avaliando em relação à amostra, os níveis de significância 

de cada regressor e do modelo e à utilização de código alocado, alcançou-se o grau de 

fundamentação III. 

 

III II I

1
Caracterização do imóvel 

avaliando

Completa quanto a 

todas as variáveis 

analisadas

Completa quanto às 

variáveis utilizadas no 

modelo

Adoção de situação 

paradigma
3

2

Quantidade mínima de 

dados de mercado, 

efetivamente utilizados

6 (k+1), onde k é o 

número de variáveis  

independentes

4 (k+1), onde k é o 

número de variáveis  

independentes

3 (k+1), onde k é o 

número de variáveis  

independentes

3

3
Identificação dos dados de 

mercado

Apresentação de 

informações relativas a 

todos os dados e 

variáveis analisados na 

modelagem, com foto e 

características 

observadas pelo autor 

do laudo

Apresentação de 

informações relativas a 

todos os dados e 

variáveis analisados na 

modelagem

Apresentação de 

informações relativas aos 

dados e variáveis 

efetivamente utilizados 

no modelo

2

4 Extrapolação Não admitida

Admitida para apenas 

uma variável, desde que: 

a) as medidas das 

características do imóvel 

avaliando não sejam 

superiores a 100% do 

limite amostral superior, 

nem inferiores à metade 

do limite amostral 

inferior, b) o valor 

estimado não ultrapasse 

15% do valor calculado 

no limite da fronteira 

amostral, para a referida 

variável

Admitida, desde que:

a)  as medidas das 

características do imóvel 

avaliando não sejam 

superiores a 

100 % do limite amostral 

superior, nem inferiores 

à metade do limite 

amostral inferior

b)  o valor estimado não 

ultrapasse 20 % do valor 

calculado no limite da 

fronteira amostral, para 

as referidas variáveis, de 

per si e 

simultaneamente, e em 

módulo 

3

5

Nível de significância 

(somatório do valor das 

duas caudas) máximo para 

a rejeição da hipótese nula 

de cada regressor (teste 

bicaudal)

10% 20% 30% 3

6

Nível de significância 

máximo admitido para a 

rejeição da hipótese nula 

do modelo através do teste 

F de Snedecor

1% 2% 5% 3

III II I Soma

16 10 6 17

2, 4, 5 e 6 no grau III e os 

demais no mínimo no 

grau II

2, 4, 5 e 6 no mínimo no 

grau II e os demais no 

mínimo no grau I

Todos, no mínimo no 

grau I

III

Itens obrigatórios

Grau de Fundamentação do Laudo

Pontos 

obtidos
Item Descrição

Grau

Graus

Pontos Mínimos
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Considerando-se a amplitude < que 30% do intervalo de confiança de 80% em torno do valor 

central da estimativa foi alcançado o grau III de precisão.  

14. CONCLUSÕES 

Tendo em vista a pesquisa de dados e os cálculos efetuados, estabelece-se como valor de 

mercado para venda do avaliando a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

15. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA-SE) 
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16. TERMO DE ENCERRAMENTO 

O perito autor deste trabalho coloca-se à disposição para os esclarecimentos que se façam 

necessária quanto ao mesmo, uma vez que este se constitui de um todo homogêneo, e 

qualquer interpretação ou uso de fragmentos dele não deve ser considerado. 

Este trabalho foi elaborado exclusivamente para uso no Processo nº 199811304457 da 13ª 

Vara Cível da Comarca de Aracaju-SE, não sendo permitida outra utilização sem autorização 

expressa do autor. 

Por fim, encerra-se este laudo declarando-se que o mesmo possui 26 folhas impressas de um 

só lado, numeradas, que vão rubricadas e esta assinada, e está registrado no CREA-SE sob 

a ART de nº SE20180138697. 

 

Aracaju-SE, 30 de outubro de 2018 
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