Para uso exclusivo da Imobiliária Nova Era:
CÓDIGO DO PROPRIETÁRIO: _________________

CÓDIGO DO IMÓVEL: __________________

CÓDIGO DO PRETENDENTE APROVADO _________________
IMÓVEL PRETENDIDO: _____________________________________________ nº _______ ap. ______bl. _____
VALOR DO ALUGUEL: R$ _________,____ CONDOMINIO +/- R$ _________,___ IPTU +/- R$ _________,___
BONIFICAÇÃO: R$ ___________,_____ POR _______________ PRAZO DO CONTATO: __________________
ATENÇÃO: o preenchimento desta ficha, tão-somente, não gera preferência na locação.

FICHA PARA ANÁLISE DE CADASTRO
1. Para preenchimento pelo pretendente da locação:
1.1. Dados pessoais:
Nome completo _________________________________________________________________________________
Data de nascimento: _________/________/___________ local de nascimento: _______________________________
Nacionalidade: _____________________________________
Estado Civil:

(
(

●

) solteiro

(

) casado

) viúvo

(

) separado judicialmente

Se casado(a), qual o regime de casamento: (

) comunhão total (

(

) convivente/união estável
(

) comunhão parcial

) divorciado
(

) separação total

Nome do pai: ___________________________________________________________________________________
Nome da mãe: __________________________________________________________________________________
Carteira de identidade nº _____________________________ órgão expedidor: ____________________________
Data da expedição: _____________/_____________/______________ CPF nº ______________________________
Endereço atual: _________________________________________________________________________________
Cidade: ________________________________________________________________________ UF ____________
CEP: _____________________-________________ e-mail: _____________________________________________
Telefone residencial: DDD (_______) _____________________ Celular: DDD (_______) _____________________

1.2. Dados do cônjuge ou companheiro(a) pretendente a locatário(a):
Nome completo: ________________________________________________________________________________
Data de nascimento: _________/_________/___________ local de nascimento: ______________________________
Nacionalidade: _____________________________________
Nome do pai: ___________________________________________________________________________________
Nome da mãe: __________________________________________________________________________________
Carteira de identidade nº ________________________________ órgão expedidor: _________________________
Data da expedição: ____________/____________/_____________ CPF nº _________________________________
Celular: (_______) _______________________

1.3. Dados profissionais do pretendente a locatário(a):
Profissão: ______________________________________________ cargo __________________________________
Empresa em que atua: ____________________________________________________________________________
Endereço do trabalho: ____________________________________________________________________________
Salário: R$ _______________________________ Telefone Comercial: DDD (_______) ______________________

1.4. Dados profissionais do cônjuge ou convivente pretendente a locatário(a):
Profissão: ______________________________________________ cargo __________________________________
Empresa em que atua: ____________________________________________________________________________
Endereço do trabalho: ____________________________________________________________________________
Salário: R$ _______________________________ Telefone Comercial: DDD (_______) ______________________

1.5. Outras informações de preenchimento obrigatório:
Se a locação for residencial, informe o número de pessoas irão morar no imóvel: _____________________________
Renda familiar comprovada: R$ ____________________________________________________________________
Possui bens imóveis?

(

●

) SIM

(

) NÃO . Se possuir, informe o endereço e a cidade:

Endereço: _____________________________________________________ cidade: __________________________
Endereço: _____________________________________________________ cidade: __________________________
O imóvel é

(

) próprio

(

) cedido

(

) alugado. Caso seja alugado, qual o nome da imobiliária ou do

proprietário? ___________________________________________________________________________________
Instituições bancárias com que trabalha:
1) ____________________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________________________
Indique três pessoas para confirmar sua referência pessoal:
1) ________________________________________________ Telefone: DDD (_______) _____________________
2) ________________________________________________ Telefone: DDD (_______) _____________________
3) ________________________________________________ Telefone: DDD (_______) _____________________
2. Declaração

Declaramos a veracidade das informações acima prestadas, pelas quais nos responsabilizamos civil e criminalmente.

Santa Maria, _______ de _____________________________ de _____________.

_______________________________________

______________________________________

Pretendente da locação

cônjuge/convivente pretendente a locação

