
Nome do Proponente: _____________________________________________________

Número:_________________           PM            BM             Pensionista            Funcionário Civil

Documentos Exigidos do Proponente Documentos Entregues

Ficha de cadastro preenchida e assinada (original)

Cópia Identidade do proponente e seu conjuge

Cópia CPF do proponente e de seu cônjuge

Documento de comprovação do estado civil (original)

Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone fixo emitidos nos últimos 60 dias)

Declaração de Imposto de Renda (último exercício)

Declaração, sob as penas da lei, de que não é proprietário nem promitente comprador de nenhum tipo 
de imóvel

Se representado, traslado da Procuração Pública (original)

Simulação de Limite de Crédito

Autorização para desconto em folha (original)

Documentos Exigidos do Vendedor (Pessoa Física)

Ficha de cadastro preenchida e assinada (original)

Cópia Identidade do vendedor e seu conjuge

Cópia CPF do vendedor e de seu cônjuge

Comprovante de residência (água, luz ou tel. fixo emitidos nos últimos 60 dias)

Documento de comprovação do estado civil (original ou autenticado)

CND Federal (original)

CND Estadual (original)

CND Municipal (original)

CND Cível e Criminal (dos conjuges emitida pelo Fórum da comarca onde residem) (originais)

Check List PROMORAR MILITAR

DATA: _____/_____/__________

CND Cível e Criminal (dos conjuges emitida pelo Fórum da comarca onde residem) (originais)

Se representado, traslado da Procuração Pública (original)

Documentos Exigidos do Vendedor (Pessoa Jurídica)

Ficha de cadastro preenchida e assinada (original)

Cópia CNPJ da Empresa

Cópia do contrato social e alterações devidamente arquivados na Junta Comercial (autenticado)

Cópia do estatuto social e da ata de eleição da última diretoria arquivados na Junta Comercial

Cópia da Certidão Simplificada da Junta Comercial (original ou autenticado)

Cópia das Carteiras de Identidades dos Sócios

Cópia do CPF de todos os sócios

CND conjunta de Débitos relativos a tributos federais e à divida ativa da União (original)

CND de tributos estaduais da empresa (original)

CND de tributos municipais da empresa (original)

Certidão de Regularidade junto ao FGTS e INSS (originais)

Documentos Exigidos do Imóvel

Matrícula de inteiro teor do imóvel, atual, com Baixa e Habite-se (original)

Certidão de Ônus e Ações Reipersecutórias (original)

IPTU do imóvel do último exercício

Declaração de regularidade das taxas condominiais (emitida pelo síndico) (original)

Cópia da ata de eleição do síndico

CND de Tributos Imobiliários emitida pela Prefeitura (original)

Alvará Judicial que autorize a venda do imóvel (venderores: espólio e incapaz) (original)

HÁ SITUAÇÃO DE RISCO DEVIDAMENTE COMPROVADA EM SINDICÂNCIA?

Auxiliar Responsável: ________________________________________

Processo em ordem e entregue ao Departamento Juridico em ______/______/__________

HÁ SITUAÇÃO DE RISCO DEVIDAMENTE COMPROVADA EM SINDICÂNCIA?


