
PROPOSTA DE LOCAÇÃO – Pessoa Física 
Ao SPI   
Av. Rio Branco,  122 – 17º andar -Centro 
Rio de Janeiro – RJ - Tel.: 2509-4619 

OBS.: O candidato deverá preencher integralmente a proposta e anexar os documentos constantes da relação anexa. 

IMÓVEL : _____________________________________________________ BAIRRO ________________ 
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NOME: ___________________________________________________________________CPF: _______________________________________ 

Nacionalidade: ____________________ Estado Civil:____________________ Regime: _________________ Nascido dia _____/_____/_____, no 

Est. d________________________________, filho de _____________________________________________________________________ e de 

_________________________________________________________________________________________ portador da Carteira de Identidade 

Nº __________________ do ______________, resido há ______anos/meses na Rua/Av. _____________________________________________ 

_____________________ Nº ____________, Apt.º _______, Bairro: _________________ CEP: _______________ Cidade : _________________ 

Tel.: ___________________ Celular: ________________ Email: ______________________________________________________ . Residência 

Anterior: durante _____anos/meses na Rua/Av. _____________________________________________________________Nº _______/_______, 

Bairro _________________________, CEP _________________, Cidade _____________________ Paga aluguel? _______________________    

A(o) Sr(a). _____________________________________________________________ que é Encontrado na Rua/Av. ______________________ 

_________________________________________________ Em caso negativo, explicar porque não paga aluguel:_________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Profissão: ___________________________End. Trabalho: Rua/Av. ______________________________________________________________ 

Nº ______________, Bairro: ____________________, CEP: __________________ Cidade: ____________________ Tel:___________________ 

Celular comercial: ___________________, Email comercial:______________________________________________________________ na firma 

______________________________________________________________ (se titular, sócio ou diretor anexar contrato social e última alteração) 

CNPJ ________________________________ função ________________________ trabalha nesse local há __________________ meses/anos e 

atualmente o meu salário é de R$  ______________________________aproximadamente. Tem outros rendimentos? ______________________ 

Tipo:__________________________Nome da Fonte Pagadora: _________________________________________________________________ 

End.: _____________________________________________________________________Tel: ____________________ É militar? ___________ 

Da Ativa? ___________________ Graduação (ou posto) _____________________ Nome da Unidade que serve: _________________________ 

____________________ End. ___________________________________________________________________ Tel: _____________________ 
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Nome:_____________________________________________________ CPF Nº __________________, Data de Nascimento ____/____/19____ 

Trabalha? _____________________ Nome da Empresa _______________________________________________________________________ 

End.: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Tel.: ______________________ CNPJ: ________________________________________ Função que ocupa: ____________________________ 
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REFERÊNCIAS BANCÁRIAS, COMERCIAIS E PESSOAIS: 

Tem conta Bancária? _____________ No(s) Banco(s) _________________________________________________________________________ 

Agência(s) _______________________________________________________________ Já comprou a crédito? __________________________ 

Na(s) Casa(s) _________________________________________________________________________________________________________ 

Tem Cartão de Crédito? _________________ Qual(is)? _______________________________________________________________________ 

Nome, end. e telefone de pessoas de suas relações (amigos, parentes, etc.) _______________________________________________________ 
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Tem imóveis? ________________ Rua/Av. ______________________________________________________________ Nº ________/________, 

Bairro: _____________________________________________, CEP: ___________________, e também na Rua/Av. _____________________, 

________________ Nº ______/______, Bairro: _____________________________________________ CEP:_____________________________ 

Já tem escrit. Definitiva? _____________________________ O Imposto Predial também está em seu nome? _____________________________ 

DECLARAÇÃO: Declaro serem rigorosamente verdadeiros os dados acima e reservo ao locador o direito de recusar esta proposta, total ou 
parcialmente, sem precisar declarar-me o motivo.  

Rio de Janeiro, _______/_______/_______.  ___________________________________ 
    Assinatura do Locatário – Proponente 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Mariz e Barros, 39 - Lojas 01 a 39 - Praça da Bandeira - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20270-005 

(21) 2139-6000 / 2502-7244 - Fax: (21) 2293-7981 
www.grlider.com.br 

http://www.grlider.com.br/



	PROPOSTA DE LOCAÇÃO – Pessoa Física
	Ao SPI
	Av. Rio Branco,  122 – 17º andar -Centro
	Rio de Janeiro – RJ - Tel.: 2509-4619

	IMÓVEL: 
	BAIRRO: 
	NOME: 
	CPF: 
	Nacionalidade: 
	Estado Civil: 
	Regime: 
	Nascido dia: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Est d: 
	filho de: 
	portador da Carteira de Identidade: 
	N 1: 
	N 2: 
	do: 
	resido há: 
	anosmeses na RuaAv: 
	N: 
	Apt: 
	Bairro: 
	CEP: 
	Cidade: 
	Tel: 
	Celular: 
	Email: 
	Anterior durante: 
	anosmeses na RuaAv_2: 
	N_2: 
	undefined_3: 
	Bairro_2: 
	CEP_2: 
	Cidade_2: 
	Paga aluguel: 
	Ao Sra 1: 
	Ao Sra 2: 
	Ao Sra 3: 
	que é Encontrado na RuaAv: 
	Em caso negativo explicar porque não paga aluguel: 
	Profissão: 
	End Trabalho RuaAv: 
	N_3: 
	Bairro_3: 
	CEP_3: 
	Cidade_3: 
	Tel_2: 
	Celular comercial: 
	Email comercial: 
	se titular sócio ou diretor anexar contrato social e última alteração: 
	CNPJ: 
	função: 
	trabalha nesse local há: 
	atualmente o meu salário é de R: 
	aproximadamente Tem outros rendimentos: 
	Tipo: 
	Nome da Fonte Pagadora: 
	End: 
	Tel_3: 
	É militar: 
	Da Ativa 1: 
	Da Ativa 2: 
	Graduação ou posto: 
	Nome da Unidade que serve: 
	End_2: 
	Tel_4: 
	Nome: 
	CPF N: 
	Trabalha: 
	Nome da Empresa: 
	End_3: 
	Tel_5: 
	CNPJ_2: 
	Função que ocupa: 
	Tem conta Bancária: 
	Nos Bancos: 
	Agências: 
	Já comprou a crédito: 
	Nas Casas: 
	Tem Cartão de Crédito: 
	Qualis: 
	Nome end e telefone de pessoas de suas relações amigos parentes etc: 
	Tem imóveis: 
	RuaAv: 
	N_4: 
	undefined_4: 
	Bairro 1: 
	Bairro 2: 
	CEP_4: 
	e também na RuaAv: 
	N_5: 
	undefined_5: 
	Bairro_4: 
	CEP_5: 
	Já tem escrit Definitiva: 
	O Imposto Predial também está em seu nome: 
	Rio de Janeiro: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	Assinatura do Locatário  Proponente: 
	FICHA CADASTRAL assinada e preenchida: 
	ORIGINAL E CÓPIA da Carteira de Identidade e do CPF: 
	ORIGINAL E CÓPIA da última Declaração de IR na íntegra: 
	ORIGINAL E CÓPIA de Comprovante de Residência recente: 
	8: 
	FICHA CADASTRAL preenchida e assinada por si e pelo esposoa: 
	ORIGINAL E CÓPIA da Carteira de Identidade e do CPF_2: 
	ORIGINAL E CÓPIA da última Declaração de IR na íntegra_2: 
	FICHA CADASTRAL assinada e preenchida_2: 
	Relação com 02 duas fontes de referências bancárias: 
	Relação com 02 duas fontes de referências comerciais: 


