
PROPOSTA DE LOCAÇÃO - INQUILINO Mauel
® 

( Ref.: ____ ___,) D Residencial D Comercial
IMÓVEIS 

Cadastro entregue em: __ / __ / __ Início do contrato: __/__ /__

Finalidade da Locação: Nº de pessoas: 
Valor (R$): Cond. Aprox. (R$): IPTU: 
Endereço: 
OBS: 

PESSOA JURÍDICA - PREENCHER SOMENTE QUANDO O CONTRATO FOR EM NOME DE PESSOA JURÍDICA 

Razão Social: 
CNPJ (M.F) n º: lns Estadual: Fone:(_) 
Endereço: 
Bairro: Cidade: UF: __ Faturamento: 

PESSOA FÍSICA- LOCATÁRIO(A) E/OU RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 

Nome completo: 
CPF: RG/RNE: Data de nascimento: 
Nacionalidade: Estado Civil: Fone:(_) 
Endereço: Cel.: (_) 
Bairro: Cidade: UF: CEP: 
E-mail:
Empresa onde trabalha: Fone:(_) 
Profissão· Se sócio da empresa CNPJ nº: 
Data de admissão (Mês e Ano): Salário atual: 
Outras rendas (Especifique): Valor mensal: 

CÔNJUGE 
Nome completo: 
CPF: RG/RNE: Data de nascimento: ___ / ___ / ___ 
E-mail: Cel.: (_) 
Nacionalidade: Profissão: 
Empresa onde trabalha: Fone:(_) 
Data de admissão (Mês e Ano): Salário atual: 
Outras rendas (Especifique): Valor mensal: 

Referência Pessoal (nome): Fone:(_) 
Referência Comercial (nome): Fone:(_) 
Referência Bancária (banco): Agência: Conta: 

Sem a apresentação dos documentos em anexo mencionados, e sem o preenchimento completo dos dados acima 
solicitados, a proposta não será analisada. Esta proposta tem validade a partir de 2 dias da data em que foi entregue. 
LGPD: Nos termos do disposto pela Lei nº 13.709/2018, o Titular dos dados pessoais, coletados através deste documento, autoriza à Prestadora de Serviços 
"Miguel Imóveis", a realizar o tratamento, ou seja, a utilizar os dados pessoais que constam deste documento, telefones, whatsapp, e-mail, para meu contato, e 
no mais, para os fins de: Os dados serão utilizados para o fim de pesquisas cadastrais perante as repartições públicas, os órgãos de proteção ao crédito, distribui
dores de ações, repasse para consulta CREDPAGO ou Porto Seguros; venda (fim de pedidos de certidões perante os órgãos de proteção ao crédito, distribuido
res de ações, criminais, trabalhistas, INSS, Receita Federal, protestos, simulação financiamentos bancários. 

De acordo, 

ASSINATURA DO(A) LOCATÁRIO(A) 

Piracicaba, ___ de ____________ de 20 __ _ 

CONSULTOR(A): ________________ _ 

ASSINATURA DO(A) LOCATÁRIO(A) 

D MODO GARANTIA _________ _

D APROVADO ------------

□ NÃO APROVADQ __ / __ / __ 
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