FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS P/ PESSOA FíSICA
imóveis

ATENÇÃO: Anexar cópia xerográfica da carteira de identidade, do CIC, dos comprovantes de rendimentos e anexar uma conta
de luz ou telefone fixo para comprovação de endereçoo O fiador, além desses documentos deve anexar também cópia xerográfica
da carteira de identidade da esposa, do CIC e, no original, as cópias de matrículas do Registro de Imóveis (única forma
comprobatória de propriedade).
Nome Completo:
NQidentidade:

Órgão Expedidor:

Filiação:
Endereço:
CIC:
Telefone:
Local de Trabalho (end. e fone):
Empresa:
Profissão:
Cargo/Função:
Outros rendimentos:
Salário:
Nome completo do cônjuge:
Data de Nascimento:

Tempo de Serviço:

CIC:
Local de trabalho:

Profissão:

Empresa:
Tempo de serviço:

Cidade:
Estado Civil:
Data Nasco:

Salário:

REFERÊNCIASCOMERCIAIS (nome da empresa com endereço e telefone):
1)
2)
3)
REFERÊNCIASBANCÁRIAS (nome da instituição financeira, agência e telefone):
1)
2)
3)
BENS IMÓVEIS (indicar se está livre ou onerado, Zona do Registro de Imóveis e matrícula):
1)
2)
3)
BENS MÓVEIS (indicar se está livre ou onerado):
1)
2)
3)
4)
REFERÊNCIAS PESSOAIS (nome completo e telefone):
1)
2)
3)
Declaro para fins de direito, serem verdadeiras as informações acima, bem como concordo em ser inquilino (
) na locação do imóvel da Rua/Av

""""""""""""""'0"0""'00."0"""0""""""""""""""""0"""""""""""""""""0"............

)/ fiador

FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS P/ PESSOA JURíDICA
EXPANSAO
imóveis

ATENÇÃO: Indispensávela apresentação dos seguintes documentos (cópia xerográfica):
- PARASOCIEDADES ANÔNIMAS: estatutos sociais (inclusive alterações), última ata de assembléia, cartão do CNPJ/MF e
último balanço.
- PARA SOCIEDADES POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA: contrato social (inclusive alterações), último
balanço ou balancete e cartão do CNPJ/MF, identidade e CIC dos sócios.
- PARAFIRMAS INDIVIDUAIS: declaração de firma (inclusive alterações), cartão do CNPJ/MF, identidadee CIC do Titular.
Razão Social:
Nome Fantasia:

Data de fundação:

Endereço(Matriz):
Município:

Bairro:

Estado:

CNPJ:

Estado:

CNPJ:

Endereço(Filial):
Município:
Telefones(Matriz):
Capital Registrado:

Telefones (Filial):
Número de Filiais:

BENS IMÓVEIS (indicar se está livre ou onerado, Zona do Registro de Imóveis e matrícula):
1)
2)
3)
BENS MÓVEIS (veículos, máquinas e equipamentos) (indicar se está livre ou onerado):
1)
2)
3)
4)
PRINCIPAISFORNECEDORES(nome da empresa e telefone):
1)
2)
3)
4)
REFERÊNCIASBANCÁRIAS (nome da instituição, agência e telefone):
1)
2)
3)
Ramo de Negócio:
Faturamento Médio Mensal:

NQde empreqados:

Declaramos para fins de direito, serem verdadeiras as informações acima, bem como concordamos em ser inquilino na locação
do imóvel da Rua/Av .................................................................................................................................................................

que tem como aluguel a importância de R$

mais os encargos.
Porto Alegre,

de

de

....................................................................................

(assinatura do responsável)

