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PRETENDENTE A LOCATARIO- PESSOA JURIDICA 
 

Nome: 

Endereço da sede: 

Bairro: Cidade: Estado 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Ramo do negocio: Sede própria ou alugada: 

: : 
 

Nome acionista/sócio: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: Estado 

 residencial:  comercial: 

 celular:  recado: 

Rg. nº. Data de emissão: 

CPF nº.  Estado civil: 

Profissão:  Data de nascimento: 
 

Nome acionista/sócio: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: Estado 

 residencial:  comercial: 

 celular:  recado: 

Rg. nº. Data de emissão: 

CPF nº.  Estado civil: 

Profissão:  Data de nascimento: 
 

Nome acionista/sócio: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: Estado 

 residencial:  comercial: 

 celular:  recado: 

Rg. nº. Data de emissão: 

CPF nº.  Estado civil: 

Profissão:  Data de nascimento: 
 

Veiculo próprio: (   ) não  (   ) sim – valor R$. 

Marca/Modelo: RENAVAM: 

Placa: Ano: 
 

Veiculo próprio: (   ) não  (   ) sim – valor R$. 

Marca/Modelo: RENAVAM: 

Placa: Ano: 
 

Bens Moveis: (   ) não  (   ) sim – valor R$. 

Endereço: 
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Bairro: Cidade: 

Matricula/Transcrição: Registro de Imóveis: 
 

Bens Moveis: (   ) não  (   ) sim – valor R$. 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

Matricula/Transcrição: Registro de Imóveis: 
 

Conta bancaria nº.: Banco: 

Agência:  Abertura: 

: Gerente: 
 

Conta bancaria nº.: Banco: 

Agência:  Abertura: 

: Gerente: 
 

Participa de outras empresas: (   ) não  (   ) sim  

CNPJ: 
 

Principal fornecedor: 

Endereço: 

: Falar com: 
 

Principal Cliente: 

Endereço: 

: Falar com: 
 

Observações: 

 

 

Guarulhos, _______/________/___________. 
 

Declaro para os devidos fins legais e de direito que todas as informações prestadas 

acima são verdadeiras. 

 

_________________________________________________ 

assinatura do declarante 

nome do declarante:__________________________________ 

 

APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:  

Dos sócios: RG, CPF, certidão de casamento, se casado ou certidão de nascimento, se 

solteiro, imposto de renda, declaração de retirada de pró-labore com firma 

reconhecida do contador, xerocópia autenticada da identidade funcional do contador. 

Da Pessoa jurídica: Contrato social e respectivas alterações contratuais, imposto de 

renda, cartão CNPJ, relação de faturamento mensal dos últimos 6 meses, certidão de 

breve relato. 

*Outros documentos podem ser exigidos ao decorrer da analise da ficha. 
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