
Registro Nº

Registro Nº

Registro Nº

Ano

Comercial (principais fornecedores)

1-

2-

Fone

2-

3-

Banco Agência Fone

Valor atual: R$

1- 

1-

2-

Bairro:

Ramal: (   )

E-mail:

Faturamento do último mês: R$

Av. Borges de Medeiros, 328 - 3ºAndar - Fone: (51) 3226 - 2638 - Porto Alegre  

maier@maierimobiliaria.com.br - www.maierimobiliaria.com.br

Refências 

Endereço:

Endereço do imóvel:

Aluguel: R$

Condomínio*: R$

IPTU*: R$

Ramo de atividade: Ano fundação:    /      /   

Livro:

Data:    /    / Órgão:

Patrimônio

Endereço: Valor atual: R$

Cartório/ Zona:

Estado: 

Inscrição estadual:

Endereço: 

CEP: Fone: (   )

CNPJ:

NIRE:

Folhas: Livro:

Endereço: Valor atual: R$

Cartório/ Zona: Folhas:

Valor atual: R$

Cartório/ Zona: Folhas: Livro:

Veículo Placa

* Valores aproximados

CADASTRO PESSOA JURÍDICA

Despesas do último mês: R$

Capital social: R$ 

Dados da empresa

Razão social:

Nome fantasia:

Cidade:



Sexo:

Sexo: Data expedição:    /   /

Admissão:    /    /

Ramal: (   )

Profissão: Cargo/ Função:

Salário: R$ Renda mensal: R$

Bairro:

CEP: Período: Imóvel: (  ) Próprio  (  ) Alugado

Profissão: Cargo/ Função:

Salário: R$ Renda mensal: R$

Data nascimento     /   / CPF: Estado civil:

Fone: (   ) Cel: (   ) Regime de casamento:

Nº Carteira profissional: Cidade:

Nº Título de eleitor: Zona:

Endereço anterior: 

Estado: Cidade:

Nome:

CEP: Fone: (   )

Identificação de sócio 1

Nome:

Outros rendimentos:

RG: Órgão Expedidor:

Data nascimento:     /   / CPF: Estado civil:

Empresa onde trabalha:

Estado: Cidade: Bairro:

Nome do pai:

Nome da mãe:

Nacionalidade: Naturalidade:

RG: Órgão Expedidor: Data expedição:    /   /

Av. Borges de Medeiros, 328 - 3ºAndar - Fone: (51) 3226 - 2638 - Porto Alegre  

maier@maierimobiliaria.com.br - www.maierimobiliaria.com.br

E-mail:

Endereço: 

Se alugado, qual imobiliária:

Nome do pai:

Nome da mãe:

Outros rendimentos:

Identificação do cônjuge 



Sexo:

Sexo: Data expedição:    /   /

Admissão:    /    /

Av. Borges de Medeiros, 328 - 3ºAndar - Fone: (51) 3226 - 2638 - Porto Alegre  

maier@maierimobiliaria.com.br - www.maierimobiliaria.com.br

Profissão: Cargo/ Função:

Salário: R$ Renda mensal: R$

Outros rendimentos:

Data nascimento:     /   / CPF: Estado civil:

Empresa onde trabalha:

Endereço: 

Estado: Cidade: Bairro:

CEP: Fone: (   ) Ramal: (   )

Salário: R$ Renda mensal: R$

Outros rendimentos:

Identificação do cônjuge 

Nome:

Nome do pai:

Nome da mãe:

RG: Órgão Expedidor:

Estado: Cidade: Bairro:

CEP: Período: Imóvel: (  ) Próprio  (  ) Alugado

Se alugado, qual imobiliária:

Profissão: Cargo/ Função:

Fone: (   ) Cel: (   ) Regime de casamento:

E-mail:

Nº Carteira profissional: Cidade:

Nº Título de eleitor: Zona:

Endereço anterior: 

Nome do pai:

Nome da mãe:

Nacionalidade: Naturalidade:

RG: Órgão Expedidor: Data expedição:    /   /

Data nascimento     /   / CPF: Estado civil:

Identificação de sócio 2

Nome:



* Apresentar a documentação acima dos sócios pretendentes à locação, seus cônjuges. Na entrega, as

cópias deverão estar acompanhadas dos originais ou serem autenticadas.

4- Cópia do balanço patrimonial da empresa;

6- Comprovante do CNPJ.

Av. Borges de Medeiros, 328 - 3ºAndar - Fone: (51) 3226 - 2638 - Porto Alegre  

maier@maierimobiliaria.com.br - www.maierimobiliaria.com.br

5- Cópia do contrato social original e última alteração;

Documentação

1- Cópia do RG e CPF*

2- Cópia da última declaração de imposto de renda da empresa com recibo de entrega*

3- Comprovante de renda (mínimo de 3x valor do aluguel + taxas)*;

Três últimos recibos de pró-labore.
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