
 
 

 

PROCEDIMENTOS PARA LOCAÇÃO – LOCATÁRIO PESSOA FÍSICA 
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANÁLISE DE CADASTRO: 
 
1- Preenchimento COMPLETO (frente e verso) da ficha cadastral legível e assinada; 
2- Cópia legível da Carteira de Identidade e CPF;  
3- Cópia legível do comprovante de residência atual; 
4- Cópia legível dos três últimos comprovantes de renda para empregado registrado (entregar cópia 

legível da carteira de trabalho, onde aparece a foto, qualificação e o registro da empresa), 
comprovando que o valor da locação comprometa no máximo 30% da renda; 

5- Autônomo, profissional liberal ou empresário, apresentar declaração de Imposto de Renda, decore ou 
extrato bancário e no caso de empresário, além de um dos documentos mencionados acima, apresentar 
cópia legível do Contrato Social;  

6- Caso o (a) locatário (a) seja estudante sem renda, é necessário comprovar através de um atestado de 
matrícula atualizado e carimbado, esse documento é fornecido pela instituição de ensino;  

 
GARANTIAS (Necessário utilizar umas das formas mencionadas abaixo): 
 
1. Apresentar dois fiadores, que o valor da locação comprometa no máximo 30% da renda de cada um, 

sendo 01 deles com bem imóvel escriturado; 
2. Contratar o seguro fiança junto à corretora J.D.B. Seguros no telefone (47) 3037-1700; 
OBS.: Maiores informações com as atendentes de locação. 

 
“A documentação fornecida será analisada e caso a imobiliária julgue necessário, será 

solicitado sua complementação. Na falta da apresentação de algum item acima 
mencionado, a Imobiliária reserva-se o direito de não analisar o cadastro.” 

 
ATENÇÃO PARA ALGUMAS OBSERVAÇÕES: 
� As chaves do imóvel locado somente serão entregues após a entrega do Contrato de Locação e Vistoria na 

imobiliária com todas as assinaturas reconhecidas (via original); 
� Declaração emitida por Contador, Firma Pró-Labore somente serão validas como comprovação de rendimentos, 

se acompanhados da declaração de Imposto de Renda; 
� É obrigatória a contratação de seguro contra incêndio/raio/explosão (a imobiliária poderá cobrar o valor do 

seguro no boleto bancário juntamente com o aluguel); 
� Não aprovamos cadastros de pessoas físicas e empresas com registros no SPC, SERASA e CADIM; 
� O imóvel ficará reservado por no máximo 48 horas para que seja fornecida a documentação necessária para 

análise do cadastro. Após a aprovação do cadastro, a Imobiliária entregará o Contrato e a Vistoria ao cliente no 
prazo máximo de 04 dias úteis; 

� Qualquer negociação de obras, reformas e afins no imóvel, somente serão executadas após a entrega do Contrato 
e Vistoria devidamente assinados e reconhecidos. 

� Após a aprovação do cadastro, a Conexão fornecerá a fatura de energia do imóvel, para que o cliente efetue a 
solicitação de energia nova ou a troca de titularidade, caso a energia já esteja ligada. A Celesc por sua vez, pede o 
prazo de 06 dias úteis para execução do pedido. O cliente deverá verificar o relógio ao entrar no imóvel e acioná-
lo e posteriormente fazer a verificação dentro do imóvel. Caso não tenha energia no local, será responsabilidade 
do locatário entrar em contato com a Celesc. 

 
Cliente ciente das informações acima mencionadas em ____ / ____ / ________. 
 
Assinatura do cliente: ______________________________________________. 


