
Ficha proposta 
Locatário(a): 

       __________________________________________  Fone:_____________________ 
  __________________________________________  Fone:_____________________ 
  __________________________________________  Fone:_____________________ 

Imóvel para locação:_____________________________________________________________________ 
Valor do aluguel: _______________ Coleta de lixo: ___________ Seguro: ____________ (   ) IPTU (  ) S/IPTU 
Reserva efetuada em _____/_____/_____ Valor:__________________________________________________ 
Se Comercial – Atividade _____________________________________________________________________ 

Data de início do contrato: _____/_____/______  Vencimento: _______ 
Pagamento: (   ) Escritório (   ) Depósito ou transferência bancária (   ) Boleto Bancário 

Obs.: ___________________________________________________________________________________ 
Solicitação de energia: _______________________ Contrato: (   ) E-mail (   ) Impresso
Forma de envio do boleto: (   ) Correio (   )E-mail:____________________________________

Nome: __________________________________________________________________________________ 
Natural de:_________________UF____ Est.Civil:____________________ Data Nasc:____/____/____  
RG nº:______________________ UF:____ Data exp:____/____/____CPF:__________________________ 
Filiação:_________________________________________________________________________________ e 
Da:______________________________________________________________________________________ 
End. Residencial: ________________________________________________________________________ 
Bairro:_____________________________ Cidade: ________________________________ Estado:_____ 
CEP:____________________ Fone:___________________________ Celular:________________________  
E-mail: __________________________________________________________________________________ 
Nome da empresa ou instituição de ensino ___________________________ Salário:__________________ 
End. Comercial:_____________________________________________Bairro:__________________________ 
Fone: ________________Cidade: _________________________Estado:_____CEP:___________________  
Profissão: ______________________ Cargo ou curso: ___________________Tempo de Serviço: ______ 
Cônjuge: ________________________________________________________________________________ 
Natural: _________________________________________________ Data Nasc.: ______/______/______ 
RG : _____________________ UF:___ Data exp.: ____/____/____ CPF: ___________________________ 
Filiação:  ______________________________________________________________________________ e 
Da: ___________________________________________________________________________________ 
Nome da empresa ou instituição de ensino:______________________________________________________ 
End. Comercial:______________________________________________________________ 
Telefone Comercial: ________________________ Celular: _______________________ 
Cidade:_____________________________________ Estado ____ CEP ________________ 
Profissão:_____________ Cargo ou curso:__________________ Renda: ____________ 
E-Mail: _____________________________________________________________________ 
Veículos: _____________________________Bens Imóveis: ________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Outros rendimentos (comprovar): __________________________________________________________ 
Nome de parente que não resida c/ loct: __________________________________________________ 
End:__________________________ CEP:____________ Cidade:________________ Fone:_______________ 
Nome do último Locador: __________________________________________________________________ 
Fone:__________________ Ult. Aluguel: ____________________________________________________ 
Nº de pessoas que vão morar: _________________  Adultos:___________ Crianças:______________ (
Relacionar nome dos moradores (solicitar formulário).
Possui animais? ________  Espécie: _________________ Quantidade: _____ Tamanho: __________________ 
Fontes de Ref: (Bancárias e Comerciais):
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