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Ficha Cadastral – Pessoa Jurídica (Informação Sigilosa) 
 

(    ) Locatário                                        (     ) Fiador 
 
 

Razão Social: ___________________________________________________________________________________ 
 

Endereço da Empresa: ____________________________________________________________________________ 
 

CNPJ: _____________________________________________ Insc. Estadual: _______________________________ 
 

Ramo de Atividades: _____________________________________________Início de Atividades: _____/____/_____ 
 

Capital Social Atual R$ :________________________Conforme Alteração nº.:______________de _____/____/_____ 
 

Filial e outros departamentos (endereços completo):_____________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Sócios ou diretores: _______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Bens em imóveis: ________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Telefones: (     ) _________________  (       )____________________ E-mail:________________________________ 
 
 

Pretende alugar o imóvel para fins: (     ) Comerciais 

 (     ) Residenciais: Nome dos ocupantes:  ____________________________________________________________                 
 

Locador anterior (imobiliária): ______________________________________ Fone: __________________________ 
 
 

A imobiliária se reserva o direito de solicitar os originais e outros documentos, se for necessário. 
 

-Favor anexar os seguintes documentos: 

1 - Cópia do CNPJ, Inscrição Estadual, Contrato Social e últimas alterações; 

2 - Último balancete da Empresa, Balanço Patrimonial; 

3 - Cópia da Procuração do responsável que assina pela empresa.  

4 - Apresentar CPF e RG do responsável pela empresa. 
 

Obs.: A preferência é para fiadores que não tenham vinculo com a empresa Locatária (sócios, diretores e funcionários) 
 

Endereço do imóvel pretendido: ___________________________________________________________________ 
 

Valor do Aluguel: R$ ________________ Recepcionista: _________________Data de entrega: _____/______/_____ 
 

Responsabilizo-me pela veracidade das informações acima por mim prestadas: 
 

 

_____________________________________________________ 
Ass.: Locatário  
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