ENGAS S/A - Departamento de Locação
Avenida Cásper Líbero nº 58 - 8º andar – Santa Efigênia.
Telefone: (11) 3313.3511.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LOCAÇÃO
(locação em nome de pessoa física)

TRAZER

XEROX

SIMPLES

SEMPRE

ACOMPANHADOS

DOS
DAS

DOCUMENTOS
FICHAS

ABAIXO

CADASTRAIS

RELACIONADOS,
(PROPONENTE

E

FIADOR) DEVIDAMENTE PREENCHIDAS E ASSINADAS:

Proponente:
- RG e CPF (não serve habilitação) de todos que vão morar no
imóvel (XEROX AUTENTICADA);
- comprovante de residência (contrato de locação com 03 últimos
recibos
de
aluguel
pagos
com
telefone
do
proprietário/administradora);
- comprovante de renda mensal: carteira profissional e 03 últimos
holerites ou contrato social // cartão do CNPJ e declaração de
retirada expedida pelo contador com firma reconhecida // cópia
completa da declaração do imposto de renda do exercício anterior;
- se tiver algum bem, trazer comprovante;
- referências comerciais (banco / agência que possua conta
corrente, nome e nº do eventual cartão de crédito);
- referências pessoais (nome e telefone de três pessoas)
- 03 Últimos extratos bancários

Fiador:
- RG, CPF do casal e certidão de casamento;
- comprovante de residência (conta de luz ou telefone);
- comprovante de renda mensal: carteira profissional e 03 últimos
holeriths // contrato social, cartão do CNPJ e declaração de
retirada expedido pelo contador com firma reconhecida // cópia
completa da declaração do imposto de renda do exercício anterior;
- escritura definitiva e matrícula ou transcrição de um imóvel
(não pode ser de terreno) na Capital de São Paulo;
- IPTU/2009 (capa) do imóvel da escritura;
- se tiver algum outro bem, trazer comprovante;
- referências comerciais (banco / agência que possuam conta, nome
e nº do eventual cartão de crédito);
- referências pessoais (nome e telefone de três pessoas).
- R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) para atualização da certidão no
CRI / (Capital)
R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais) para atualização da certidão no
CRI (Litoral / Interior)
Horário de atendimento
(para efeito de confecção da ficha cadastral)
De segunda à sextas feiras, das 9:00 às 11:00 horas
e das 13:30 às 17:00 horas.
PARA SER EFETIVADA A RESERVA, É NECESSÁRIO O COMPARECIMENTO DO
PROPONENTE À LOCAÇÃO.

