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SEJA BEM VINDO!!! 
A REALLE AGRADECE A CONFIANÇA E TEM A SATISFAÇÃO EM RECEBÊ-LO. PARA MANTERMOS 

UMA PARCERIA HARMONIOSA ENTRE ADMINISTRADORA E O PRETENDENTE A LOCAÇÃO, É 

IMPORTANTE A OBSERVAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS NO PROCESSO DE LOCAÇÃO: 

 

VISITAR O IMOVEL  

Conhecer o imóvel pessoalmente antecipadamente, antes de dar início ao processo de locação. 

 

DOCUMENTAÇÃO E RESERVA  

Entregar a documentação completa junto à Administradora ou, enviar por e-mail para o endereço eletrônico: 

cadastro@realleimoveis.com.br, de acordo com a garantia locatícia escolhida. Após entregar a 

documentação, o imóvel desejado ficará reservado por 72 (setenta e duas) horas úteis (Período máximo da 

análise da documentação). 

 

PÓS-APROVAÇÃO DA FICHA 

Após a documentação ser aprovada, será solicitado um prazo de 24 (vinte e horas) horas úteis para liberação 

do contrato de locação. 

Sob pena de cancelamento da reserva do referido imóvel por parte do pretendente a locação, será cobrada 

uma taxa de R$ 50,00 (Cinquenta reais) referente ao cancelamento desmotivado. 

 

ASSINATURA DO CONTRATO 

O(A) locatário(a) e seus fiadores (caso haja) deverão assinar o contrato de locação e laudo de vistoria 

digitalmente, por meio do seus e-mails pessoais, os quais foram informados na ficha de cadastro. 

 Caso a locação seja firmada com a opção de Seguro fiança, a assinatura dos contratos e do Laudo 
de Vistoria deverá ser feita da forma tradicional, ou seja, assinatura em 03 (três) vias do contrato de 
locação juntamente com o laudo de vistoria. A assinatura deverá ser feita no campo informado e 
todas as páginas deverão ser rubricadas por todos os envolvidos. Em seguida, as firmas das partes 
deverão ser reconhecidas junto ao Cartório de Notas.  

 Agora é só entregar os contratos assinados na Administradora para que seja providenciado o 
reconhecimento da firma do Locador. 

 

TROCA DE TITULARIDADE 

Será solicitada pela Administradora, a ligação e troca de titularidade da Cemig e Copasa em SEU NOME, 

podendo ser concretizado dentro de 72 (setenta e duas) horas úteis, de acordo com o prazo solicitado pelas 

Concessionárias responsáveis. 

 Caso o Locatário deseje agilizar, poderá solicitar diretamente nas agências de atendimento da 
CEMIG e COPASA. Basta ter em mãos o contrato de locação, declaração da imobiliária, guia de 
IPTU do ano vigente e seus documentos pessoais. Alguns endereços das Concessionárias: 

 Cemig – Rua Carijós, nº 126 – Centro, BH/MG. 
 Copasa – Rua Tremedal, nº 30 – Carlos Prates, BH/MG 

 

SEGURO CONTRA INCÊNDIO 

Depois de realizados todos os passos acima, no ato da retirada das chaves, o(a) LOCATÁRIO(A) deverá 

realizar o pagamento do seguro incêndio ou apresentar a apólice do seguro contratado com terceiros, de 

acordo com as exigências da administradora. 


