
 
FICHA CADASTRAL LOCATÁRIO – PESSOA FÍSICA 

1) DADOS DA LOCAÇÃO: Uso exclusivo imobiliária 
Endereço:______________________________________________________________________________________ 
Valor do aluguel:_____________ IPTU:_______________ Seguro incêndio:_______________________________ 
Outras taxas:____________________________________________________________________________ 
Tipo da locação (residencial ou comercial):__________________ Prazo contrato:_______________________ 

2) DADOS DO(A) LOCATÁRIO(A): 
Nome:__________________________________________________________________________________________ 
Endereço atual:___________________________________________________________________________ 
Bairro:__________________________Cidade:_________________________________________________ 
Estado:_________________________ CEP:_________________COMP:______________________________ 
Data de Nascimento:______/______/_____ RG:__________________ ORG EMISSOR:_____________________ 
CPF:________________________ Estado Civil:____________________ Naturalidade:_________________________ 
Nacionalidade:_________________________ Email:____________________________________________________ 
Fone res:____________________ Fone com:_______________ Fone Cel:________________ ou ________________ 
Profissão:____________________________Empresa:___________________________________________ 
Endereço Comercial:_____________________________________________________________________________ 
Bairro:______________________ Cidade:________________________________Estado:______________________ 
CEP:___________________ COMP:__________________Data de admissão:_______/_______/________ 
Renda mensal:__________________Outros rendimentos:_______________ Descrição:_________________ 
Cartório onde possui firma:__________________________ Cidade:_________________ Estado:_______________ 
Referências pessoais: 
Nome:____________________________________________________________Fone:_________________________ 
Nome:____________________________________________________________ Fone:_________________________ 
Já foi ou é locatário em alguma outra imobiliária, ou direto com proprietário? ____________________________ 
Qual empresa ou proprietário:___________________________________________ Fone:_____________________ 

 
3) DADOS DO(A) CÔNJUGE: 

Nome:__________________________________________________________________________________________ 
Endereço atual:___________________________________________________________________________ 
Bairro:__________________________Cidade:_________________________________________________ 
Estado:_________________________ CEP:_________________COMP:______________________________ 
Data de Nascimento:______/______/_____ RG:__________________ ORG EMISSOR:_____________________ 
CPF:________________________ Estado Civil:____________________ Naturalidade:_________________________ 
Nacionalidade:_________________________ Email:____________________________________________________ 
Fone res:________________Fone com:_______________ Fone Cel:________________ ou ______________ 
Profissão:____________________________Empresa:___________________________________________ 
Endereço Comercial:______________________________________________________________________ 
Bairro:______________________ Cidade:________________________________Estado:______________________ 
CEP:___________________ COMP:__________________Data de admissão:_______/_______/________ 
Renda mensal:__________________Outros rendimentos:_______________ Descrição:_________________ 
Cartório onde possui firma:__________________________ Cidade:_________________ Estado:_______________ 
Referências pessoais: 
Nome:_______________________________________________________Fone:_______________________ 
Nome:_______________________________________________________Fone:_______________________ 



 

 

5) OBSERVAÇÕES 
 O locatário declara ser verdadeiras as informações dadas acima, pelas quais se responsabiliza. 
 O pagamento do aluguel e encargos será feito através de boleto bancário, com vencimento para o 

dia 10 (dez) de cada mês, e será enviado para o e-mail cadastrado acima. 
 O locatário, pagará, além do aluguel, taxa de boleto bancário, seguro incêndio, iptu, taxa de 

condomínio, quando houver.  
 Caso o imóvel seja para fins comerciais, o locatário se compromete em verificar junto aos órgãos 

municipais, estaduais e federais referente à liberação de ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO e PLANO DE 
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI). 

 No caso de desistência da locação, após aprovação do cadastro e tendo sido realizado a vistoria do 
imóvel, será cobrado deste, uma taxa de 20% (vinte) do valor da locação.  

 A administradora (imobiliária) do imóvel reserva-se o direito de recusar injustificadamente qualquer 
proposta de locação.  

 O locatário é responsável pelo pagamento da taxa de mudança, caso exista. 
 As chaves do imóvel só serão entregues após água e luz estiver sido transferidas para o nome do 

locatário.  
 

 

Eu, interessado(a), e futuro(a) locatário(a) do imóvel para locação, descrito acima, declaro neste ato, estar ciente 
dos itens dispostos no item “5” (cinco) e concordar com a análise em meu nome pela administradora do imóvel 
TONIOLO & TONIOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.  

São José dos Pinhais, _____________ de ___________________ de _____________. 

 

____________________________________ ________________________________________ 
LOCATÁRIO    CÔNJUGE LOCATÁRIO 

 

6) USO EXCLUSIVO IMOBILIÁRIA 
Consulta no serasa/scp em: _____/_______/________    Aprovado/Reprovado:___________________________ 
Funcionário:_______________________Proposta aluguel:____________________________________________ 
Aceite proprietário:______________________________________________________________________________ 

 

 

Já foi ou é locatário em alguma outra imobiliária, ou direto com proprietário? ____________________________ 
Qual empresa ou proprietário:________________________________________Fone:_____________________ 
 

4) DADOS GERAIS: 
Quantas pessoas vão ocupar o imóvel:________ Adultos:_______ Crianças:________ 
Possui animal de estimação:___________ Qual:_____________ Porte:__________________ 
Se, comercial, qual a finalidade/ramo:_________________________________________________________ 


