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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LOCAÇÃO 

 
LOCATÁRIO e FIADOR (s): NECESSÁRIO  RENDA IGUAL OU SUPERIOR A 04 VEZES O VALOR DO ALUGUEL + TAXAS. 

OBS: A Ficha de Cadastro deve ser preenchida e assinada. Não aceitamos documentos por e-mail, só em mãos. 

 
 DOCUMENTOS PESSOAIS: 

 Carteira de identidade e CPF – cópia autenticada (do locatário); 

 Rg e CPF de quem irá residir no imóvel ( autenticados) 

 Carteira de Identidade e CPF – cópia autenticada (do cônjuge) 

 Comprovante de residência atual; Comprovante estado Civil 

 Declaração de Imposto de Renda Completa; 

 03 últimos Comprovantes de Renda(Holerite e Carteira de Trabalho)necessário renda 4 vezes o valor do aluguel mais 
taxas. 

 Certidões negativas do locatário e cônjuge, que poderá ser solicitada pela própria Imobiliária, no valor de R$ 40,00 
(quarenta reais por pessoa); 

 Declaração de pontualidade ou quitação do imóvel que reside atualmente. 
 

QUANDO AUTÔNOMO: 

 Contrato social da firma individual; 

 Cartão do CGC; 

 Recibos do R.P.A; 

 Declaração de imposto de renda. 
 
FIADOR: 

 CPF e RG autenticados (inclusive do cônjuge, se casado); Comprovante de Estado Civil 

 Registros das matrículas de 2 imóveis quitados “atualizados” (datado com trinta dias de antecedência), podem ser 

de outro estado. 

 Certidões negativas do fiador e cônjuge, que poderá ser solicitada pela própria Imobiliária, no valor de R$ 40,00 (quarenta 
reais por pessoa); 

 Comprovante de residência atual; 

 03(três) últimos comprovantes de renda (holerite e Carteira de Trabalho); necessário renda 4 vezes o valor do aluguel 
mais taxas ( cônjuge também). 

 Declaração de Imposto de Renda Completa 

 Idade máxima para Fiador 65 anos. 

 
 

 OBS: Certidões Negativas (Distribuidor Cível e Criminal, Justiça Federal, Protestos e Títulos, Restrição 
a Crédito e Receita Federal). 

 PERDERÁ o direito a reserva o candidato que não devolver a presente proposta, sem rasuras em até 
48 horas e/ou desistir da locação. 

 OBS: Pessoa Jurídica não será aceita como Fiador. 
 O valor cobrado para vistoria entrada/saída será cobrado em boleto de aluguel. 

 

Trabalhamos com Seguro Fiança ( em média 13,5% sobre o aluguel + taxas) e Título de Capitalização ( 
12 parcelas do aluguel + taxas). 
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