
 

                                  

 
 

FICHA CADASTRAL PARA LOCATÁRIO 
 

Endereço do imóvel pretendido: _______________________________________ 

Valor do aluguel R$  __________________________ 
 
Nome _____________________________________________________________ 

C. I. n°__________________ Órgão Exp. ________ CPF  nº   _________________ 

Endereço atual ___________________________________________n°_________ 

complemento _______Cidade _______________ Estado ______CEP__________ 

Telefone Celular (    ) _______________Telefone Residencial: (    ) ____________ 

Data de Nascimento _____/_____/_____Estado Civil______________________ 

E-mail  ________________________________ 
 

Atividades/Rendimentos 
 

(   ) Empregado   (   ) Servidor público   (   ) Empresário   (   ) Prof. Liberal   (   )Aposentado   
(   ) Autônomo   (   ) Outra ____________________ 
 

Empresa onde trabalha ______________________ Telefone (    ) _____________ 

Endereço ______________________________________ Comp. ______________ 

Bairro __________ Cidade __________________ CEP_____________ 

Profissão/função ___________________________ 
 
Nome do cônjuge ___________________________________________________ 

C.I. n° ________________Órgão Exp. ____________ CPF  nº  ________________ 

Telefone Celular: () ________________E-mail: ___________________________ 

Empresa  onde trabalha  ___________________________Tel. (   ) ____________ 

Endereço________________________________________ Comp. _____________ 

Bairro _________________ Cidade_________________  CEP  _______________ 

Profissão/função  ___________________________________ 
  
Forma de pagamento: 

(    ) Na Imobiliária  (    ) Boleto p/ e-mail:__________________________________ 
 
 
Pela presente, por intermédio da De Bem Imóveis, para LOCAÇÃO do imóvel acima, 
proponho a seguinte condição (valor) para pagamento do aluguel: 
 
- Valor de R$:  ______________ 
- Período de Locação: ___________________ 
- A presente proposta tem validade de _____ (_______________) dias.  
 
 
Data _____/_____/______             
 

___________________________________ 
                                                                                             Locatário 



 
 
 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA LOCAÇÃO 
 
 

 
Documentos do Locatário: 
 

- Carteira de Identidade (cópia); 

- CPF (cópia); 

- Comprovante de Renda  - 03 vezes o valor do aluguel  ( cópia); 

- Comprovante de Residência (cópia). 
 
Documentos do Cônjuge 
 
- Carteira de Identidade (cópia); 
- CPF (cópia); 
- Comprovante de Renda   
 
 
Documentos do Fiador: 
 

- Carteira de Identidade (cópia); 

- CPF (cópia); 

- Certidão Atualizada do Registro de Imóveis, que tenha no mínimo 01 (um) imóvel     em 

seu nome; 

- Comprovante de Renda  (cópia); 

- Comprovante de Residência (cópia). 

 

 

Obs.: Caso o Fiador seja casado é preciso os seguintes documentos do cônjuge: 

 

- Carteira de Identidade (cópia); 

- CPF (cópia) 

 

 

Será feita consulta ao SPC e SERASA de ambos. 

 

 

         

Atenciosamente 

 

        De Bem Imóveis 

             3241-6152  

 

 


