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Requisitos para Locação

- Pretendente deverá ser maior de 18 anos, e apresentar renda compatível com o valor do aluguel, mais os encargos;
- Garantia para o contrato: Seguro Fiança, Título de Capitalização (corretora Gobatto, Av. Brasil, 995, entre ruas 7 e 8) ou
Fiador;
- Boas referências cadastrais sem qualquer restrição de crédito.
- Os documentos deverão ser encaminhados via atendimento, em formato PDF, sendo um arquivo para o Locatário e um 
arquivo para o Fiador. 
- Após aprovação do cadastro, o contrato de locação será encaminhado em formato PDF, para impressão do pretendente.

Documentos exigidos: Locatários e Fiadores e seus cônjuges

CPF e RG; 

Comprovação do estado civil (certidão de nascimento, casamento, etc.);

Comprovante de endereço (água, luz ou telefone);

Comprovante oficial de rendimento (Formas de comprovação abaixo);

Para moradia de terceiros ou estudantes: CPF e RG de todos os moradores; 

Quando locatário for Pessoa Jurídica: 

Contrato Social e última alteração ou Estatuto;
Cartão do CNPJ; 
Declaração de Imposto de renda com protocolo de recebimento da Receita Federal; 
CPF, RG e comprovante de endereço dos administradores que assinam pela empresa.

Exigência somente para Fiadores:

Matrícula original e atualizada de imóvel, sem ônus, em Araraquara; (A ser apresentada em cópia original)
Propriedade em outra comarca, somente com a autorização do proprietário. 

Diversas formas de comprovação de renda 

1 - Para contratados da CLT, inclusive funcionários públicos não estatutários

Carteira de Trabalho com a última atualização de salário
Declaração da Empresa; 
Três últimos Holerites

2 - Para aposentados/Previdência 

Comprovação de aposentadoria
Três últimos recebimentos. 

3 - Para funcionário público estatutário 

Três últimos Holerites
Carteira funcional ou declaração da empresa

4 - Profissional liberal, autônomo ou Empresário 

Declaração de I.R. com protocolo de entrega e recebimento da Receita ou Decore dos 03 últimos meses. 

Para sua segurança, ao enviar o imposto de renda, esconda o numero do recibo na segunda página de sua declaração.  

Forma de cálculo de comprovação de renda 

Aluguel Bruto + IPTU + Água + Luz + Condomínio (se houver) = X

Valor de X x 3 será igual ao valor mínimo para comprovação de renda.  


