PROPOSTA PARA VENDA DE LOTE
Portal das Esmeraldas - Mineiros do Tietê

Nº __________

Nome: ________________________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________Bairro______________________
CEP: _______________ Cidade: ________________________Grau de Instrução_____________________
RG: __________________ CPF: ____________________ Profissão: _______________________________

Estado Civil: _______________________ Regime ____________________________________________
Local de trabalho: _____________________________________ Telefone: ________________________
Tel. Comercial: __________________ Tel. Residencial: __________________ Celular: __________________

E-mail: _______________________________________________PIS_____________________________

Cônjuge: _____________________________________________ Profissão:_________________________
RG: ____________________ CPF: ___________________________Grau de Instrução________________
Estado Civil: ________________________Regime de Comunhão: ___________________________________
Tel. Comercial: _____________________ Tel. Residencial: ________________ Celular: _________________

E-mail: ___________________________________________________PIS_________________________

Dados da Unidade
Quadra:________ Lote:________ Matrícula:_______________ M2:__________Valor _________________
Valor da Entrada _________________Qde Parcela: ________ Vencto _____________________________
Saldo Devedor R$- _________________ Nº Parcelas_________ Valor Primeira Parc:_________________
Vencto Primeira __________Vencto Última:__________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Seguro: Sim ( ) Não( ) Valor R$_______________ CIA ______________________________________
Relação de Documentos ( Todas as cópias devem estar inteiras e legíveis.)
RG e CPF (1 cópia/cada – se casado, cópia de ambos)
Certidão de Estado Civil: Nascimento/casamento, caso seja separado ou viúvo deve apresentar a certidão de casamento
com a averbação (1 cópia)
Comprovante de renda dos 3 últimos meses: holerites (1 cópia de cada )
Carteira de trabalho, cópia das seguintes páginas: foto, qualificação civil, TODOS os registros/contratos de trabalho,
TODAS Pg. FGTS e nº do PIS (1 cópia de cada)
Comprovante de endereço atualizado: deve estar no nome do cliente ou cônjuge (1 cópias)
Extrato do FGTS ( Se for utilizar )
Declaração do Imposto de Renda (se declarar): completo, juntamente com o recibo de entrega (1 cópia)
Obs.: Funcionário da Prefeitura - Apresentar Termo de Posse.
Autorizo, nos termos da Resolução CMN n 3.658, de 17.12.2008, a consultar as informações consolidadas relativas a minha
pessoa, constantes no Sistema de Informações de Créditos SERASA e BACEN. Autorizo, ainda, a Loteadora a fornecer
informações sobre as operações de crédito com ela realizadas, em meu nome, no sentido de compor o cadastro para fins de
financiamento imobiliário. Os presentes dados são verdadeiros e visam facilitar os processos de negociação e transações
comerciais a meu respeito

Assinatura ______________________________________________

Mineiros do Tietê, _____/____/___.

Cadastro sujeito à consulta e aprovação

