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PRETENDENTE A LOCATÁRIO
Favor Preencher de próprio punho:
Imóvel Pretendido:_______________________________________________Cod:_______
Garantia da Locação:____________________________Valor aluguel: R$______________
Algum corretor o levou nesse imóvel()sim ()não
Qual?_________________________
Como conheceu a Morada Imóveis?:( )placa ( )passagem ( )já conhecia ( )pelo site_____
Por quem foi atendido?_____________Nota para o atendimento:de zero a 10:___________
NOME:
Endereço atual:
Bairro:
residencial
celular
Rg nº.
Local nascimento
CPF nº.
Estado civil:
Nome mãe:
Nome pai:

Cidade:

comercial
recado
Data emissão:
Data de nascimento:
CP nº.
Profissão:

Firma onde trabalha:
Endereço:
Bairro:
Profissão:
Salário: R$.
Registro em carteira:

E-MAIL:
Veículo próprio:
Marca:
Placa:
Conta bancária nº.
Agência nº.
Nome CONJUGE:
Rg nº.
Firma onde trabalha:
Endereço:
Bairro:
Profissão:
Salário: R$
Registro em carteira:

Estado:

Cidade:
Tempo de serviço:
Comissão: R$.
Início:
Falar com:

Ano:

Modelo:
Renavam:nº:
Banco.
Data da abertura:
CIC nº.

Cidade:
Tempo de serviço:
Comissão: R$.
Início:
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Falar com:

Atualmente paga aluguel:
Nome imobiliária:

Aluguel: R$.

Nome das pessoas que vão residir no imóvel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parentesco:

Em caso de locação comercial- ramo do negocio a ser instalado:
Nome das pessoas que vão permanecer no comercio:
1.
2.
3.
Referência/ Nome:
Endereço:


Parentesco:

Parentesco:
Guarulhos, _______/________/___________.

Declaro para os devidos fins legais e de direito que todas as informações prestadas
acima são verdadeiras.
____________________________________
assinatura do pretendente
APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

Pessoa física: RG, CPF, carteira profissional, comprovante de endereço atual, declaração
de renda ou hollerith, carteira de trabalho, últimos três recibos de aluguel, contrato de
locação, CPF e RG de todos os moradores, última declaração do Imposto de Renda.
*Para falicitar a aprovação de sua ficha, apresente também o comprovante de endereço de
todos os moradores, bem como o comprovante de renda de todos(exceto quando crianças).
Pessoa jurídica: contrato social, cartão CNPJ, comprovante de endereço da empresa, RG e
CPF dos sócios.
Observações: 1)Pessoa autônoma ou liberal apresentar carta de retirada pró- labore com
firma reconhecida do contador e xerocópia autenticada da identidade funcional do contador.
2) Se não pagar aluguel, apresentar comprovante de propriedade e cópia do IPTU, CPF e
RG do proprietário do imóvel.
3) Se for necessário, será exigido outros documentos além dos acima elencados para a
aprovação do ficha.
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