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Confidencial: Ficha Cadastral Pessoa Jurídica 

 

Imóvel objeto de locação:_________________________________________________ 

 Preencher o cadastro da forma mais completa possível. 

 Rubricar todas as folhas e assinar na última página. 

 Anexar documentos relacionados na última página. 

 

Locatário (    )   Fiador (    ) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 Razão Social: ________________________________________________________ 

 Nome fantasia: ________________________________________________________ 

 Endereço sede: ________________________________________________________ 

 CNPJ: _________________________ Inscrição Estadual: ______________________ 

 Bairro: _______________________________  CEP: ________________________ 

 Cidade: ______________________________  Estado: _______________________ 

 Fones: (_____)_________________________  Fax: (_____)__________________ 

 E-mail: _______________________________________________________________ 

 Data de constituição: _____/_____/_____ Nº de registro: _____________________ 

 Praça com filiais: _______________________________________________________ 

 Capital social: R$ _______________ Faturamento mensal: R$ ___________________ 

 Estoque de mercadorias: R$ _________________ 

 Máquinas: R$ ___________________  Móveis e utensílios: R$ _________________ 

 

2. Atividade (ramo): ________________________________________________________ 

Nº de empregados: _______________________ 

 

3. Acionistas / sócios / titular:  

a) Nome: _______________________________________________________________ 

CNPJ ou CPF: _____________________________ 

b) Nome: _______________________________________________________________ 

CNPJ ou CPF: _____________________________ 
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c) Nome: _______________________________________________________________ 

CNPJ ou CPF: _____________________________ 

d) Nome: _______________________________________________________________ 

 

4. Diretores / Sócios-gerentes 

a) Nome: ________________________________________________________________ 

CNPJ ou CPF: _____________________________ 

b) Nome: ________________________________________________________________ 

CNPJ ou CPF: _____________________________ 

c) Nome: ________________________________________________________________ 

CNPJ ou CPF: _____________________________ 

d) Nome: ________________________________________________________________ 

CNPJ ou CPF: _____________________________ 

 

5. Bens imóveis da empresa 
Localização (rua, nº, cidade) Hipotecado? Nº Registro de Imóveis 

a) (  ) Sim   (  ) Não  

b) (  ) Sim   (  ) Não  

c) (  ) Sim   (  ) Não  
 

6. Bens imóveis dos sócios 
Localização (rua, nº, cidade) Nome sócio Hipotecado? Nº Registro 

de Imóveis 
a)  (  ) Sim   (  ) Não  

b)  (  ) Sim   (  ) Não  

c)  (  ) Sim   (  ) Não  

d)  (  ) Sim   (  ) Não  

e)  (  ) Sim   (  ) Não  

 

7. Referências Comerciais / Bancárias 

Principais fornecedores Endereço CNPJ 

a)   

b)   

c)   
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Principais clientes Endereço CNPJ 

a)   

b)   

c)   
 
 

Anexar, obrigatoriamente:  
1) Último balanço,  
2) Contrato social,  
3) Alterações do contrato social, 
4) Matrículas dos imóveis, 
5) Cópia do cartão do CNPJ da empresa. 

 
 As presentes informações são de inteira responsabilidade do cliente.  

 
Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras. 

 
Porto Alegre, ______de _________________de 20____ 

 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

(rubricar todas as páginas) 
 
Obs.: Juntamente com as informações cadastrais, e como condição indispensável para a 
aprovação do cadastro, deverão ser apresentadas: 

 
1) Certidões negativas atualizadas do registro de imóveis em que estiverem 

registrados os imóveis supra mencionados; 
2) Cópia das carteiras de identidade dos sócios; 
3) Cópia dos CPF dos sócios. 

 
 
 
Controle interno NÃO PREENCHER 

Apresentou os documentos supra solicitados: 
 1) Último balanço (    ) Sim (     ) Não 
 2) Contrato Social (    ) Sim (     ) Não 
 3) Alterações do Contrato Soc. (    ) Sim (     ) Não 
 4) CNPJ (    ) Sim (     ) Não 
 5) Certidões negativas (    ) Sim (     ) Não 
 6) Cópias Cart. Identidade (    ) Sim (     ) Não 
 7) Cópias dos CPF (    ) Sim (     ) Não 


	untitled1: 
	untitled2: Yes
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: Yes
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: Yes
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: Yes
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: Yes
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: Yes
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: Yes
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: Yes
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: Yes
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: 
	untitled92: 
	untitled93: 


