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Documentos necessários para o(a) candidato(a) 

Trazer originais e cópias 

1. Carteira de identidade e CPF/CNPJ. 

2. Comprovante de residência (conta de luz ou gás) quitado. 

3. Comprovantes de renda (últimos 03 contracheques) equivalente à 03 vezes o valor do aluguel ou superior, 

incluindo as taxas. 

4. Carteira de trabalho (não obrigatório para servidor público). 

5. Recibo de entrega e última declaração de imposto de renda. 

6. Residindo em imóvel alugado, apresentar os três últimos recibos de aluguel. 

7. Tratando-se de sócio de empresa, apresentar Contrato Social, última alteração do Contrato Social e cartão 

do CNPJ e Decore. 

 

Documentos necessários para o(a) fiador(a) 

Trazer originais e cópias 

1. Carteira de identidade e CPF (fiador e cônjuge). 

2. Comprovante de residência (conta de luz ou gás) quitado. 

3. Comprovantes de renda (últimos 03 contracheques) correspondentes à 03 vezes o valor do aluguel ou 

superior, incluindo as taxas. 

4. Carteira de trabalho (não obrigatório para servidor público). 

5. Recibo de entrega e última declaração de imposto de renda. 

6. IPTU do ano vigente. 

7. Escritura do imóvel e RGI (certidão de ônus reais) atualizado. 

8. Certidão do 1º, 2º, 3º e 4º ofício (no caso de homônimo). 

9. Tratando-se de sócio de empresa, apresentar Contrato Social, última alteração do Contrato Social e cartão 

do CNPJ e Decore. 

 

Importante: 

• Não aceitamos imóvel em outro estado ou outro município. 

• Não aceitamos fiadores profissionais. 

• Para sua comodidade e agilidade no fechamento do contrato de locação, informamos que assinaremos 

o referido contrato através de certificação digital. Caso haja interesse em também assinar o contrato 

através de certificação digital, entre em contato conosco. 

 


