
Grupo: ____________________

Pessoa Fisica Cota: ____________________

Nome: ______________________________________________________________________________________________________ Sexo: (     )M  (     )F
CPF:____________________________ RG:_____________________________Órgão Exp._________ Data Nascimento: __________/__________/_______________

Local Nascimento: ______________________________________Nacionalidade: __________________________________________

Endereço Residencial: ____________________________________________________________________________________ Nº:_____________
Bairro:__________________________ Cidade:_________________________________________ Est: __________ CEP:_______________________
Estado Civil: (       )Solteiro (       )Casado (       )União Estável

Tel Fixo: (_____)_______________________ Tel Cel:(_____)_______________________________ Tel Com: (_____)______________________

Email:___________________________________________________________________________________________________________________

(informação com finalidade exclusiva de elaboração do contrato de compra e venda)

Nome Cônjuge/Companheira(o): _____________________________________________________________________________________________

CPF:________________________________ RG: _____________________________________Órgão Exp._______ Data Nascimento: __________/__________/_________
Local Nascimento: ______________________________________Nacionalidade:___________________________________________
Profissão:_________________________________ E mail ____________________________________________________

Endereço:___________________________________________________________________nº________________________________________

Bairro____________________________Cidade ___________________________Est._______Cep_________________________________________,

Valor de Compra e Venda do Imóvel

Valor Total negociado pelo imóvel:______________________________________________________________________________

Valor a ser pago com recursos do consórcio :______________________________________________________________________

Declaro que as informações acima são a pura expressão de verdade responsabilizando-me por estas.

Ficha cadastral do vendedor do imóvel.

Profissão: ______________________________ 

                                                                                                                                                                                                                     
Titular da conta_______________________________________________________________________________________________________
CPF _________________________________________________________CNPJ:____________________________________________________
Banco__________________ Agência____________ __Nº Conta ________________
Importante : O valor do credito disponível será depositado na conta acima, somente após aprovação do processo e recebimento de 01 via do Contrato de Alienação assinada e 
reconhecido firma das partes envolvidas juntamente com uma via da Matricula do Imóvel, constando o registro de alienação. Após apresentação dessa documentação o 
pagamento será realizado após 48 horas úteis.
Os dados bancários a serem preenchidos são somente de quem for receber o crédito:  consorciado ou vendedor (s) . Caso haja mais de um vendedor, deverão ser preenchidas  
fichas cadastrais individuais, bem como informados os dados bancários respectivos de cada vendedor. Não é perimtido a solicitação de pagamento para terceiros que não 
componham a negociação de compra e venda.                                                                                                                                                      Caso o vendedor seja pessoa jurídica, 
deve ser informado os dados bancários da empresa.

No caso de vendedor pessoa jurídica: Preencha no campo os campos acima com as informações dos sócios (devendo se preenchida uma ficha para cada sócio da 
empresa) e informe abaixo os dados da empresa:  

Razão Social :_______________________________________________   CNPJ:______________________________________

Inscrição estadual e/ou municipal:  ______________________________   Ramo de atuação:______________________________________________

Data de Fundação / abertura:______________________________________________________

Total de sócios:__________________________________________________________________________________________

Sócio majoritário:________________________________________________________________________________________

Email Empresa :____________________________________________________________________________________________________________

Dou ciência de que recebi a relação de documentos necessárias para anáise cadastral e do imóvel, sendo que a documentação a ser encaminhada é de minha 
responsabilidade e do consorciado. Ciente inclusive de que os documentos devem ser enviados de forma completa, possibilitando a análise da Administradora, a 
qual possui um praxo de  até 10 (dez) dias úteis do recebimento dos documentos, para apreciá-los, informando em seguida sobre a aprovação, reprovação ou 
possíveis pendências. Sendo aprovado, a própria Administradora emiritá o instrumento particular de compra e venda, com força de escritura pública, o qual deverá 
ser levado a registro e em seguida, após concluídos os procedimentos de alienação e transferência do mesmo, será realizado o pagamento do crédito.   

Tel Fixo (__)_____________________________________________________Tel Cel (__)_________________________________________________

Dados bancários:
Os dados aqui informados serão incluídos no contrato de alienação e nele será depositado o crédito (após a aprovação, alienação e e envio dos documentos 

necessários demonstrados na relação de documentos, a qual declaro ter conhecimento.  

Local:_________________________________________________________________________________________________________________

Data:____________________________________________________________________________________________________________________

Assinatura conjuge do vendedor / conjuge do sócio:________________________________________________________________________________

Assinatura vendedor / sócio:________________________________________________________________________________________________


