
ZANINI IMÓVEIS                                 TEL.:   3434-0035 

FICHA DE CADASTRO PARA LOCAÇÃO – LOCATÁRIO E FIADOR 

 

Imóvel pretendido:_________________________________________________________ 

Vlr. Aluguel: R$ ________________    

 

Nome: _______________________________________________ Data Nasc.: _____/________/_____ 

Natural:_____________________ RG:________________ Órgão exp.: _____ CPF: _______________      

Estado Civil:___________ Filiação: ______________________________________________________                    

Profissão/Função:__________________________ Carteira Profissional/Funcional: ________________ 

Endereço Atual: __________________________________________ nº_____ apto: _____ Bloco: ____ 

Bairro: ________________ Cidade:__________________ Tel.: _______________ Cel: ____________  

e-mail: _________________________________ Tempo de Resid.: _________    (  )próprio (  ) alugado      

(   ) com parentes            Se inquilino cite o valor do aluguel atual R$ ______________  e o nome e o 

telefone  da imobiliária ou locador:__________________________________ 

Emprego atual: _______________________________ Função: _____________ Admissão: _________ 

Endereço da empresa: ________________________________________________________________ 

Telefone: ____________ Salário: ___________ Outras Rendas: __________> Especifique: _________ 

 

Cônjuge (  ) Companheira (  ): 

Nome: _______________________________________________ Data Nasc.: _____/_______/______ 

Natural:_____________________ RG:________________ Órgão exp.: _____ CPF: _______________      

Estado Civil:______________ Filiação: ___________________________________________________                    

Profissão/Função:__________________________ Carteira Profissional/Funcional: ________________ 

Endereço Atual: __________________________________________ nº_____ apto: _____ Bloco: ____ 

Bairro: ________________ Cidade:__________________ Tel.: _______________ Cel: ____________  

e-mail: _____________________________ Tempo de Resid.: ____________    (  )próprio (  ) alugado      

(   ) com parentes            Se inquilino cite o valor do aluguel atual R$ ______________  e o telefone da 

imobiliária ou locador:_______________________ 

Emprego atual: _______________________________ Função: _____________ Admissão: _________ 

Endereço da empresa: ________________________________________________________________ 

Telefone: ____________ Salário: ___________ Outras Rendas: __________> Especifique: ________ 

 

Patrimônio: 

End. Imóvel.: _______________________________________________________________________ 

Lote: _____ Quadra: _______ Loteamento: ________________ Matrícula: ______________________ 

End. Imóvel.: _______________________________________________________________________ 

Lote: _____ Quadra: _______ Loteamento: ________________ Matrícula: ______________________ 

 



Veículos: 

Marca: ___________ Modelo: _________ Ano: ______Placas: _______ Situação: ____________ 

 

Referências pessoais 

Nome_____________________________________________________ Tel.: ____________________ 

Endereço:__________________________________________________________________________ 

Nome_____________________________________________________ Tel.:_____________________ 

Endereço:__________________________________________________________________________ 

 

  
 

 

Viamão/RS, ___ de ________________de 20___. 

 

 

 

__________________________ 
Pretendente 

 
 
 
 

Anexar os seguintes documentos: originais + cópias (os originais serão devolvidos no 
ato) 
 
INQUILINO: (do casal, se for o caso): RG, CPF, certidão nascimento ou casamento, comprovante de 
residência (atual), comprovante de renda (atual – últimos três contracheques), carteira profissional 
(pagina de foto, qualificação e último contrato de trabalho), Certidão de Fórum cível. 
 
FIADORES: (casal, se for o caso): RG, CPF, certidão de casamento ou nascimento, comprovante de 
renda (atual), carteira profissional (pagina de foto, qualificação e último contrato de trabalho), 
comprovante de residência (atual), e certidão de matrícula  atualizada dos imóveis. 
 
 

A apresentação desta ficha e dos documentos acima solicitados, NÃO 
GARANTEM a locação do imóvel pretendido. A locação somente será efetivada 
após a aprovação do cadastro mediante consultas e critérios próprios de 
avaliação. 


