
 

CONTRATO – CURSO LIVRE DE PERICIAS E AVALIAÇÕES DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS  

De um lado como CONTRATADO, como Consultor, Antônio Sérgio de Almeida, CRECI nº 

58029/SP, que atua como perito judicial em Avaliações Imobiliárias, autor da metodologia em 

avaliações de imóveis, denominada CAAVI — Conceitos Avançados em Avaliações Imobiliárias, 

fundamenta nas normas da ABNT — NBR 14653 Avaliações Urbanas e Rurais, mediante este Termo 

de Compromisso e Contrato de Condições Gerais , prestará os serviços e a consultoria para formação 

de Peritos e Avaliadores Imobiliários, sendo previsto 20 horas presenciais e mais aproximadamente 

20 horas de trabalhos de campo. Os honorários do contratado receberão o tratamento conforme 

os termos do Art. 717, Inciso XIII do Decreto 3.000/1.999.  

MATERIAIS FORNECIDOS PELO CURSO:  

Os contratantes terão acesso a Área Restrita do site CAAVI, mediante senha para baixarem 

os arquivos das planilhas, apostila e o guia de pericias. Este acesso será pelo prazo de 30 dias pós 

curso. 

Opcional a filiação a Rede Nacional CAAVI de Avaliadores e Peritos.  (Será cobrado) 

Através deste instrumento e assessoria, o contratante estará em condições de expressar 

seus conhecimentos do mercado imobiliário com base nas normas ABNT de forma simplificada, 

atendendo a expectativa do Mercado Imobiliário, conforme CPC, CDC, Lei 6.530/78 e 8.078/90. Ao 

realizar a contratação/taxa de inscrição a favor do contratado, Antônio Sergio de Almeida, equivale 

à plena aceitação dos termos deste instrumento. Por estarem assim justos e acordados elegem um 

Tribunal na cidade de São José dos Campos, ficando ajustada entre as partes a impossibilidade de 

qualquer ressarcimento ou alegação de prejuízo etc... se por força de Lei ou Resolução for alterado 

o contexto da expectativa de futuras atuações no mercado.  

Curso de Pericias em Avaliações Imobiliárias 

(  ) Até 06 R$ 2.000,00 - 
(  ) 07 á 12 R$ 1.800,00 - 
(  ) 13 á 16 R$ 1.600,00  (  ) R$ 1.200,00  
(  ) 17 á 20 R$ 1.500,00 (  ) R$     990,00 
 

Nome: 

RG: CPF: Nascimento: 

_____∕ _____∕________ Creci: Crea: 

Endereço: n°: Apartamento: 

Bairro: Cidade: UF: CEP: 

Fone fixo: Fax: Celular: 

e-mail: Site: 

Cidade onde nasceu: Tipo sanguíneo: 

 

_______________________________   _______________________________ 

 Contratante       Contratado 

São Jose dos Campos,              /                                 / 2016. 


