FICHA DE CADASTRO PESSOA JURÍDICA
•

Informações do imóvel: (para preenchimento da Imob. 2000)

Imóvel: _____________Proprietário:_____________ ( ) Residencial
( ) Comercial
Endereço:__________________________________________________ Gerência: _____

Prazo de locação: ___ meses; Vencimento do aluguel: _______
Reajuste: IGPDI
E-mail para envio do boleto: ____________________________________________________
•

Taxas: (para preenchimento da Imob. 2000)

Aluguel bruto: R$ __________ Aluguel líquido: R$ _________ Condomínio aproximado: R$__________
IPTU (___ parcelas): R$ _________ Seguro incêndio (___ parcelas): R$ ________ Fundo contratual: ___%

•

Dados da empresa:

Razão Social: ___________________________________________________________________
CNPJ: ____________________ R.J. Comercial: _____________ Telefone: __________________
Inscrição estadual: ______________________ Inscrição Municipal: _______________________
Endereço comercial: __________________________________________ CEP: _______________
Cidade: ____________
Estado:_____ E-mail:________________________________________
Atividade: __________________________________________ Data de Fundação: ___/___/____
Sucessora de: ___________________________________ Última alteração C. Social: ___/___/___
•

Componentes da EMPRESA:
Nome

•

Cargo

Data posse

Informações adicionais:

A empresa possui sede própria? ( ) Sim ( ) Não Se ALUGADA informar NOME e TELEFONE
do proprietário/imobiliária:__________________________________________________________
Possui outros bens? ( ) Sim ( ) Não Quais? __________________________________________
•

Referências comerciais:

Estabelecimento: ___________________________________________ Tel.: __________________
Estabelecimento: ___________________________________________ Tel.: __________________
__________________________________
Assinatura do responsável pela empresa

Imobiliária 2000 S/A – Rua Xv de Novembro, 960 – Centro – Curitiba – PR – Tel: 3250-2000

•

Dados do sócio(a):

Nome completo: _________________________________________________________________
Nascimento: ___/___/_____ Estado civil: ______________ Nacionalidade: _______________
RG: _____________ CPF: _______________ Tel.: ________________ Cel.: _________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Profissão: ________________ Empresa: ______________________________ Tel.: ___________
Endereço comercial: ____________________________________ Data de admissão: __/__/______
Salário atual: R$ _______________
Outros rendimentos: R$ _______________
Nome do cônjuge: ____________________________________________Cel.: ________________
Filiação: ________________________________________________________________________
Endereço dos pais: ________________________________________________________________
•

Dados (cônjuge sócio(a)):

Nome completo: __________________________________________________________________
Nascimento: ___/___/_____ Estado civil: ______________ Nacionalidade: ________________
RG: _____________ CPF: _______________ Tel.: ________________ Cel.: _________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Profissão: ________________ Empresa: ______________________________ Tel.: ____________
Endereço comercial: ____________________________________ Data de admissão: __/__/______
Salário atual: R$ _______________
Outros rendimentos: R$ _______________
Nome do cônjuge: __________________________________________________Cel.: __________
Filiação: ________________________________________________________________________
Endereço dos pais: ________________________________________________________________
•

Residência atual:

Endereço: ____________________________________________________ CEP: ______________
Bairro: ________________ Cidade: _______________ ( ) Imóvel próprio
( ) Imóvel alugado
- Se alugado, informar: Nome da imobiliária ou proprietário _______________ Tel: ____________
•

Referências pessoais:

Nome: ____________________________________ Tel.: ___________ Cel.: _________________
Endereço: _______________________________________________________________________
Nome: ____________________________________ Tel.: ___________ Cel.: _________________
Endereço: _______________________________________________________________________

______________________________
Assinatura

______________________________
Assinatura
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•

Dados do fiador(a):

Nome completo: __________________________________________________________________
Nascimento: ___/___/_____ Estado civil: ______________ Nacionalidade: ________________
RG: _____________ CPF: _______________ Tel.: ________________ Cel.: _________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Profissão: ________________ Empresa: ______________________________ Tel.: ____________
Endereço comercial: ____________________________________ Data de admissão: __/__/______
Salário atual: R$ _______________
Outros rendimentos: R$ _______________
Nome do cônjuge: __________________________________________________Cel.: __________
Filiação: ________________________________________________________________________
Endereço dos pais: ________________________________________________________________
•

Dados do fiador(a) (cônjuge fiador(a)):

Nome completo: __________________________________________________________________
Nascimento: ___/___/_____ Estado civil: ______________ Nacionalidade: ________________
RG: _____________ CPF: _______________ Tel.: ________________ Cel.: _________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Profissão: ________________ Empresa: ______________________________ Tel.: ____________
Endereço comercial: ____________________________________ Data de admissão: __/__/______
Salário atual: R$ _______________
Outros rendimentos: R$ _______________
Nome do cônjuge: __________________________________________________Cel.: __________
Filiação: ________________________________________________________________________
Endereço dos pais: ________________________________________________________________
•

Residência atual:

Endereço: ____________________________________________________ CEP: ______________
Bairro: ________________ Cidade: _______________ ( ) Imóvel próprio
( ) Imóvel alugado
- Se alugado, informar: Nome da imobiliária ou proprietário _______________ Tel: __________
•

Referências pessoais:

Nome: ____________________________________ Tel.: ___________ Cel.: _________________
Nome: ____________________________________ Tel.: ___________ Cel.: _________________
- Os candidatos se responsabilizam pela veracidade das informações prestadas;
- A Imobiliária 2000 se reserva o direito de recusar qualquer proposta sem alegar as razões;
- A Imobiliária 2000 poderá consultar e conferir as informações comerciais declaradas nesta ficha;
bem como realizar consulta no nome da empresa, fiadores e sócios;
- O pretendente declara estar ciente que, durante o prazo de avaliação de cadastro, deverá tomar
todas as providências quanto à obtenção de alvará de funcionamento junto à Prefeitura Municipal.
Curitiba, _____ de _____________________ de ______.
______________________________
Assinatura

______________________________
Assinatura
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