
FICHA CADASTRAL DE ALUGUEL NÃO RESIDENCIAL / COMERCIAL

DADOS DA EMPRESA

Candidato:   (    ) Locatário    (    ) Fiador      
Razão social:__________________________________________CNPJ :________________________
Endereço :__________________________________________________________________________
Bairro:___________________Cidade:____________________UF:________CEP:_________________
Telefones:_______________________________E-mail :_____________________________________
Filiais:______________________________________________________________________________
Paga Aluguel?_____________________________(Caso positivo apresentar contrato de locação)
A Quem?__________________________________Contato :_________________________________
Natureza Jurídica:__________________________Ramo do Negócio:_________________________
Fundação:__________________N Registro:___________________Órgão :_____________________
Última Alteração:____________N Registro:___________________Órgão:______________________
Capital Social Atual :_____________________Prazo de Duração: (                     ) Indeterminado (   )

REFERÊNCIAS

BANCÁRIAS:
Banco:__________________________Agência:________________Telefone :___________________
Banco:__________________________Agência:________________Telefone :___________________

COMERCIAIS:
Cartões de Crédito:__________________________________________________________________
Lojas / Empresas:____________________________________________________________________

PESSOAIS:

Nome:______________________________________Celular:_________________________________
Nome:______________________________________Celular:_________________________________

IMÓVEL

Imóvel Pretendido:___________________________________________________________________
Aluguel:_________________________Condomínio:__________________IPTU:__________________
Tempo de contrato:___________meses
Garantia Locatícia: (    ) Fiador      (   ) Seguro Fiança      (   ) Carta Fiança     (   ) Depósito Caução
OBS:
___________________________________________________________________________________



DADOS DOS SÓCIOS

Nome:____________________________________________________CPF:______________________
Identidade:_________________Órgão Exp.:______________Data de Nascimento :_____________
Nacionalidade :_________________________Naturalidade :________________________________                                    
Função:______________________________________________________Participação:_________%
Estado Civil:____________Regime de casamento:_________________________N° de filhos:_____
Endereço :__________________________________________________________________________
Tempo da Residência atual: (        ) anos e (        ) meses
Paga Aluguel?_____________________________(Caso positivo apresentar contrato de locação)
A Quem?_______________________________________Contato :____________________________
Tel:______________________________E-mail :____________________________________________
Mãe:_____________________________________Pai:_______________________________________
Endereço Mãe/Pai :__________________________________________________________________

PATRIMÔNIO

IMÓVEIS:
Tipo:____________Endereço:___________________________________Possui RGI:______________       
Tipo:____________Endereço:___________________________________Possui RGI:______________

VEÍCULOS :
Marca/Modelo:__________Ano:_________Valor:_________Adquirido por financeira :___________
Marca/Modelo:__________Ano:_________Valor:_________Adquirido por financeira :___________

OUTROS: 
___________________________________________________________________________________

As informações supra são de minha inteira responsabilidade.
Local e Data  ................................................................. de ................................................. de ..............................

...........................................................................................................................................................................................
Assinatura do Declarante

OBS: A presente ficha somente será validada caso o preenchimento esteja completo constando assinatura do 
pretendente e com toda a documentação solicitada abaixo.

ANEXAR: Empresa - Contrato social ou estatuto, última alteração, último balancete, cartão do CNPJ e Procuradores 
representantes da empresa que tem poderes para assinar contrato de locação.

SÓCIO (S): CPF, carteira de IDENTIDADE, comprovante de RESIDÊNCIA e RENDA (Imposto de Renda completo) e os 
3 últimos recibos de aluguel (se for o caso). Em caso de Fiador acrescentar também o RGI atualizado (30 dias) e 
IPTU do imóvel.
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