
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA - LOCATÁRIOS, FIADORES E CÔNJUGES ) Locatário ( ) Fiador 
1)  Comprovantes de rendimentos (contracheque ou carteira profissional);
2)  Registros dos Imóveis de sua propriedade;
3)  Última guia dos IPTU's dos Imóveis de sua propriedade;
4)  Última declaração de Imposto de Renda;
5)  Recibo de Entrega da Declaração de Ajuste Anual;
6)  CPF e Carteira de Identidade;
7)  Certidão de Casamento ou Averbação de Divórcio;
8)  Comprovante de residência (conta de luz, telefone ou água) com data recente.
Favor enviar CÓPIAS dos documentos acima, juntamente com o cadastro preenchido e assinado. 

IMÓVEL PRETENDIDO 

End.: _____________________ Nº de pessoas que irão ocupar o imóvel: 

Valor do aluguel: _______ Prazo: ____________ Tipo: _________ _ 

DADOS PESSOAIS ) Locatário ( ) Fiador 

(Se fiadorlgrau de parentesco: ___________________________ _ 

Nome completo: ________________________________ _ 

Residência atual: _______________________________ _ 

Bairro: _____________ Cidade: _________ Tempo de residência: ____ _ 

UF: ______________ Cep: Email: ________ _ 

Tel.:-----------Fax:-------------Cel.:----------

Nacionalidade: _______ Naturalidade: __________ Profissão: _______ _ 

CPF: ___________ RG: _____________ Data nasc.: _______ _ 

Estado civil: ________ Regime casamento: ________ Nº dependentes: _____ _ 

Filiação:----------------------------------

Paga aluguel? ( ) Sim ( ) Não Quanto? ____________ ( ) p/ Proprietário ( ) p/ Imobiliária 

End./Telefone proprietário ou imobiliária: -------------------------

ATIVIDADES / RENDIMENTOS 

( ) Empregado ( ) Autônomo ( ) Sócio de firma ( ) Profissional liberal ( ) Outros: ________ _ 

Empresa onde trabalha: _____________________________ _ 

End.: __________________________________ _ 

Bairro: __________ Cidade/UF: ___________ Tel.: _________ _ 

Data admissão: _______ Cargo: Salário: ________ _ 

Outros rendimentos R$: ______________________________ _ 

Origem: ___________________________________ _ 
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CÔNJUGE 

CPF: ___________ RG: _________ Exerce atividade remunerada? ( ) Sim ( ) Não 

Empresa onde trabalha: ____________________ Te!.: _________ _ 

Data admissão: ________ Cargo: _____________ Salário: ________ _ 

PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES 

Empresa: _______________________ CNPJ: ________ _ 

Nº Reg. Const.: ________ Data: ________ Última alteração em: _________ _ 

Capital social: ________ Participação (%): ____ Cargo/ Função: __________ _ 

BENS IMÓVEIS (Anexar cópias atualizadas dos registros imobiliários) 

Endereço/ Cidade Valor atual 

VEÍCULOS 

Marca/ Tipo/ Ano/ Placa 

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS/ COMERCIAIS 

Banco 
!
Agência 

Empresa Contato 

REFERÊNCIAS PESSOAIS 

Nome 

Financiado? 

1 Gerente 

Telefone 

1 Endereço 

Cart. Reg. Data Quitado? 

Valor atual 

I
Telefone 

Tipo de transação 

A rápida confecção da ficha cadastral depende de informações corretas e completas (preencher no computador ou 
com letra de forma). Em hipótese alguma serão analisadas as fichas sem o preenchimento de todos os dados. 
A devolução da presente ficha cadastral devidamente assinada e acompanhada da documentação solicitada em 
folha anexa não gera qualquer direito de preferência ao(s) proponente(s), locatário(s) e fiador(es), ficando a cargo 
exclusivo da administradora a aprovação do cadastro apresentado. 

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras todas as informações acima prestadas. 

(Declarante) (Cônjuge do(a) declarante) 
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