
 

 

 

 

 

Documentação necessária 
 

Preocupada em garantir o melhor para seus clientes, a Bandeirantes Imóveis exige toda a 
documentação para evitar problemas futuros. 

 
Confira abaixo a documentação necessária para Locação ou Venda de um imóvel. 

 

Documentos Locatário: 

 
 Ficha cadastral completa com referências pessoais e referências bancárias. 

 Cópia do RG, CPF, de preferência CNH; 

 Cópia do RG e CPF do cônjuge (caso seja casado); 

 Cópia da Certidão de Nascimento, Casamento, Óbito ou Divórcio (atualizado em 90 dias); 

 Cópia do comprovante de endereço (Cemig, Copasa, telefone); 

 Cópia do Comprovante de Renda (IR detalhado atual ou Carteira de trabalho + 03 últimos contra-cheques 

ou Decore eletrônico) (renda líquida 3 (três) vezes o valor do aluguel). 

 

Documentos Fiador Com Imóvel – Quitado e Registrado: 

 

 Ficha cadastral completa com referências pessoais e referências bancárias. 
 Cópia do RG, CPF, de preferência CNH. 

 Cópia do CPF, RG, de preferência CNH do cônjuge. (Caso seja casado); 

 Cópia da Certidão de Nascimento, Casamento, Óbito ou  Divórcio; 

 Comprovante de endereço (Cemig, Copasa, telefone); 

 Registro Imóvel de Belo Horizonte atualizado atualizado e IPTU atualizado. (30 dias atualização) 

 Cópia do Comprovante de Renda (IR detalhado atual ou Carteira de trabalho + 03 últimos 

contra- cheques ou Decore eletrônico) (renda líquida 3 (três) vezes o valor do Aluguel). 

 

Observação: 

Aceitando extrato bancário dos últimos 03 meses como comprovante de renda. 

As fichas cadastrais deverão vir assinadas de acordo com o documento apresentado. 

A aprovação da ficha fica condicionada a análise de crédito. 

 

Pessoa Jurídica 

 

 Copia do CNPJ 

 Cópia da Inscrição Estadual; 

 Último Balancete da Empresa e IR atual detalhado da empresa; 

 Copia do Contrato Social Original e últimas alterações contratuais; 

 Cópia do RG, CPF, de preferência CNH - Comprovante de Endereço dos Sócios; 

 Comprovante de endereço da empresa (Cemig, Copasa, telefone). 

 

 

 

 

 


