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CONTRATO DE PARCERIA  
“INDICOU, COMPROU, GANHOU” 

 
 

PARTES: 
 

A) BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., Avenida Professor João Fiúsa, nº. 2340 – 
Jardim Canadá, CEP. 14.024-260, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 08.964.236/0001-50, com suas cláusulas contratuais contidas no 
contrato social registrado na JUCESP, neste ato representada na forma de seus atos 
constitutivos, aqui denominada simplesmente BILD. 

 
B) PARCEIRO CADASTRADO NO SITE, aqui denominado simplesmente PARCEIRO. 

 
1. CONSIDERANDO: 

 
1.1. Que a BILD é empresa do ramo imobiliário e quer expandir o seu negócio. 
1.2. Que o PARCEIRO, sem prejuízo da sua atividade profissional, desde que não seja 
consultor ou funcionário de empresas que compõe o GRUPO BILD, possui interesse em divulgar 
os produtos e fazer indicações de pessoas interessadas em adquirir os produtos do grupo BILD 
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 

 
As partes acima qualificadas têm entre si certo e ajustado o presente CONTRATO DE PARCERIA - 
“INDICOU, COMPROU, GANHOU”, nos termos a seguir: 
 

2. DEFINIÇÕES: 
 

2.1. Para os efeitos deste contrato os termos abaixo terão os seguintes significados: 
a. “INDICOU, COMPROU, GANHOU”–é a promoção realizada pela BILD que tem por 

objetivo incentivar a aquisição de imóveis dos empreendimentos do grupo BILD, pela 
distribuição de prêmio aos parceiros, sem qualquer modalidade de prognóstico, 
concurso ou sorteio, e beneficiará a todos que houverem realizado o cadastro como 
PARCEIRO e cumprirem integralmente as disposições aqui dispostas. 

b. Cadastro do parceiro no site www.bild.com.br na opção Indica Bild ou através do 
link: bild.com.br/indicabild que deverá ler o termo e aceitar as condições do contrato; 
Não serão aceitas indicações por email. 

c. AMIGO INDICADO: potencial cliente, pessoa física (incluindo casal) ou jurídica, indicado 
pelo PARCEIRO e que no momento da indicação não conste do cadastro de potenciais 
clientes do GRUPO BILD e que não sejam consultores ou funcionários de empresas que 
compõe o GRUPO BILD. 

d. AMIGO INDICADO ACEITO: cliente indicado pelo PARCEIRO, que no momento da 
indicação não conste do cadastro de potenciais clientes da BILD, não sejam consultores 
ou funcionários de empresas que compõe o GRUPO BILD e que tenha aprovação da 
indicação pela BILD. No prazo de 24 (vinte e quatro) horas da indicação o PARCEIRO 
receberá em seu email a aceitação da indicação que deverá cumprir os requisitos acima.  

e. INDICAÇÃO FINALIZADA: AMIGO INDICADO E ACEITO que adquiriu uma unidade dos 
empreendimentos do grupo BILD diretamente com a BILD (não podendo ser imóvel 
cedido por terceiro), dentro do prazo de 6 (seis) meses contados da indicação, com 

http://www.bild.com.br/
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contrato de compra e venda aprovado e com validação final pela BILD e comprovação de 
pagamento no valor de 6% (seis) por cento do valor do imóvel adquirido pelo AMIGO. 

f. PREMIAÇÃO: valor monetário pago através de cartão GIFT CARD - MasterCard, em razão 
de INDICAÇÃO FINALIZADA. 
 

3. DO OBJETO: 
 

3.1. Pelo presente instrumento a BILD celebra parceria com o PARCEIRO para a indicação de 
possíveis interessados em adquirir um imóvel do grupo BILD. 

3.2. Para os efeitos deste contrato indicar significa tão somente indicar um amigo/cliente 
que demonstre interesse em adquirir diretamente da BILD uma unidade de qualquer 
empreendimento do grupo BILD apontando para tanto o nome completo do amigo/cliente 
e telefone de contato. 

3.3. Desde já as partes contratantes DECLARAM EXPRESSAMENTE que este contrato não 
estabelece qualquer forma de associação, franquia, consórcio, vínculo empregatício, 
societário ou solidariedade, nem confere às partes permissão para praticar quaisquer atos, 
contratar ou assumir obrigações em nome da parte contrária, tampouco determina 
direito a vínculos empregatícios entre empregados, dirigentes, prepostos e/ou 
contratados de uma parte para com a outra. 

3.4. A promoção decorre de mera liberalidade da BILD, não compondo parte do preço de 
venda e compra dos imóveis adquiridos ou condição para venda, não gerando, portanto, 
qualquer ônus para os adquirentes. 

3.5. A parceria estabelecida no presente contrato não se refere à intermediação imobiliária 
e não há qualquer direito do PARCEIRO à eventuais valores de comissão imobiliária, 
restringindo-se tão somente à indicação de possíveis interessados em adquirir um imóvel do 
grupo BILD. 
 

4. DA NÃO EXCLUSIVIDADE: 
4.1. A presente parceria é celebrada em caráter não exclusivo, sem qualquer tipo de 

subordinação do PARCEIRO à BILD, sendo facultado às partes celebrarem idênticos e 
simultâneos contratos com outras pessoas, físicas e/ou jurídicas, independentemente de 
qualquer consentimento das partes. 

 
5. VIGÊNCIA/RESCISÃO/RESILIÇÃO 

 
5.1. O presente instrumento terá prazo de vigência enquanto perdurar a promoção ou 

por tempo indeterminado, a critério exclusivo da BILD e poderá ser rescindido a qualquer 
momento, por qualquer das partes, imediatamente e de pleno direito, sem necessidade 
de interpelação judicial, bastando simples notificação escrita encaminhada por E-MAIL. 

5.2. A rescisão do presente contrato não gera qualquer ônus a qualquer uma das 
partes, não possuindo multa. 

5.3. Quando da rescisão contratual ficará mantida o direito ao PARCEIRO de receber 
a PREMIAÇÃO por INDICAÇÃO FINALIZADA ao tempo da rescisão contratual. Neste caso 
a premiação somente será devida quanto aos amigos indicados cuja aquisição de 
unidade do grupo BILD ocorreu diretamente com a BILD no prazo de 6 (seis) meses da 
indicação aceita, com status de INDICAÇÃO FINALIZADA. 
 

6. DA INDICAÇÃO: 
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6.1. O PARCEIRO, através do www.bild.com.br na opção Indica Bild ou através do 
link: bild.com.br/indicabild, indicará um amigo/cliente (AMIGO INDICADO) que tenha 
interesse em adquirir uma unidade dos empreendimentos do grupo BILD, especificando o 
NOME COMPLETO DO AMIGO INDICADO E TELEFONES DE CONTATO. 

6.2. Após o envio da indicação, a BILD terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 
analisar o AMIGO INDICADO, que poderá ser pessoa física ou jurídica, e enviar a resposta 
através do email indica@bild.com.br ao email do PARCEIRO com a aceitação ou não da 
indicação. A SIMPLES INDICAÇÃO NÃO DÁ DIREITO AO PARCEIRO DO RECEBIMENTO DA 
PREMIAÇÃO. 

6.2.1. A aceitação ou não do AMIGO INDICADO será de critério exclusivo da BILD e, além disto, 
não serão aceitos AMIGOS INDICADOS que já tenham adquirido uma unidade do grupo 
BILD, AMIGO INDICADO já cadastrado no sistema da BILD e AMIGO INDICADO com dados 
incompletos ou errados. 

6.2.2. Não serão consideradas válidas as indicações feitas por outros meios de comunicação ou 
diretamente a corretores, credenciados ou funcionários do grupo BILD. 

6.2.3. A indicação somente terá validade se ocorrer ANTES da reserva do imóvel ao AMIGO 
INDICADO. 

6.3. A indicação feita pelo PARCEIRO terá validade de 6 (seis) meses, prazo em que o 
AMIGO INDICADO ACEITO deverá adquirir uma unidade do grupo BILD, cuja a venda tenha 
ocorrido diretamente com a BILD. 
6.3.1. Por aquisição, entende-se a aprovação e validação final pela BILD do Contrato de 
Promessa de Compra e Venda assinado pelo AMIGO INDICADO ACEITO, com o pagamento da 
primeira parcela ou sinal efetuado. 

6.3.2. Não serão considerados como INDICAÇÃO FINALIZADA os contratos firmados por 
AMIGOS INDICADOS que tenham adquirido unidade do grupo BILD por meio de terceiros, ou 
seja, que não tenham firmado contrato de promessa de compra e venda diretamente com a 
BILD. 
 
7. DO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO: 

 
7.1. Ocorrendo a INDICAÇÃO FINALIZADA (cláusula 2.1., “e”) dentro do prazo de vigência de 

6 (seis) meses contados da indicação validada e tendo sido assinado o contrato de compra e 
venda e o AMIGO INDICADO tenha quitado a primeira parcela/sinal do contrato, o PARCEIRO 
receberá a premiação através de cartão GIFT CARD-mastercard, no prazo de 45 (quarenta e 
cinco dias) dias contado da comprovação de pagamento do valor correspondente a 6% (seis) 
por cento do valor do imóvel adquirido pelo AMIGO. 
Premiação  
A) R$ 2.000,00 (dois mil reais) através de GIFT CARD – mastercard -caso o preço do imóvel 

adquirido pelo amigo seja de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) até R$ 999.999,99 
(trezentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove 
centavos) ou; 

B) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) através de GIFT CARD – mastercard- caso o preço do 
imóvel adquirido pelo amigo seja de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) até R$ 
599.999,99 (quinentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e 
noventa e nove centavos) ou; 

C) R$ 6.000,00 (seis mil reais) através de GIFT CARD – mastercard- caso o preço do imóvel 
adquirido pelo amigo seja superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

http://www.bild.com.br/
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7.1.1. Se a aquisição de uma unidade ocorrer por mais de 1 (um) AMIGO INDICADO, será 
considerado, para fins de pagamento da premiação, somente aquele que primeiro foi 
aceito pela BILD como cadastro válido. 

7.1.2. A PREMIAÇÃO estipulada NÃO inclui eventuais despesas havidas pelos PARCEIROS, tais 
como ligações telefônicas, transportes e deslocamentos, dentre outros, não sendo 
devido ou ressarcido qualquer valor a este título. 

7.1.3. O PARCEIRO NÃO TERÁ DIREITO À PREMIAÇÃO se o AMIGO INDICADO por ele, após a 
aquisição do imóvel, tenha rescindido/ distratado o Contrato de Promessa de Compra e 
Venda, independentemente do motivo. 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

8.1. A presente parceria vinculada à PROMOÇÃO “INDICOU, COMPROU, GANHOU” poderá 
ser cancelada em razão de caso fortuito ou força maior, ou ainda, por conveniência exclusiva 
da BILD, sem que tal fato importe em qualquer tipo de indenização ou multa por rescisão.  

8.2. OS PARCEIROS cedem em caráter irretratável e irrevogável e a título gratuito o direito 
de imagem e autorizam a publicação de seus respectivos nomes em todos os meios, tais 
como, rádio, televisão, jornais, sites, revistas, etc., em qualquer tempo, para a divulgação 
desta promoção.  

8.3. O presente contrato é firmado em caráter personalíssimo, sendo vedado ao PARCEIRO 
transferi-lo a terceiros sem a prévia e expressa concordância, por escrito, da BILD reputando-
se sem nenhum efeito os atos eventualmente praticados por outros elementos que não 
sejam as partes contratantes. 

8.4. Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Ribeirão Preto para conhecer de qualquer 
demanda oriunda deste contrato, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja 

 
E, por estarem de pleno e comum acordo, firmam as partes o presente contrato de 

parceria. 
 

  

 


