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1. Boas-vindas
Parabéns pela sua 

conquista. Será um 

prazer te ajudar 

nessa nova etapa.

Neste guia, você 

encontrará todas 

as informações 

necessárias sobre 

seu imóvel, desde 

a compra até a 

entrega das chaves.

É importante

tê-lo sempre

à mão.



Entendendo 
seu 
relacionamento 
com a Bild

Do momento da compra 

até o cumprimento da 

garantia do seu imóvel, 

a Bild estará sempre 

cuidando desta relação. 

E em contato com 

você, seja por meio de 

comunicados, cartas, 

pushes via app ou 

e-mail, para informar 

sobre cada fase da obra 

ou para convidar você 

para visitas e eventos. 
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Canais de 
atendimento 

Bild

Você pode obter 

informações sobre o seu 

imóvel de forma prática 

e rápida. Pelos canais de 

atendimento Bild, você

pode solicitar boletos, 

tirar dúvidas sobre o 

andamento da obra, 

solicitar documentação, 

abrir chamados de 

assistência técnica, 

entre outros. 



SAC
0800 800 8819

sac@bild.com.br

Horário de atendimento: 

De segunda a sexta-feira, das 8h às 

19h e aos sábados, das 8h às 12h.

Chatbot
1. Acesse o site 

bild.com.br

2. Clique no ícone 
3. Clique em iniciar conversa e fale  

com a Bild

1. Baixe o aplicativo no celular pelo 

Play Store ou App Store; ou na versão 

web em conectabild.com.br

2. Digite o CPF do titular do contrato  

e crie uma senha de acesso.

3. Responda às perguntas de validação  

e pronto!

App Conecta Bild

Novidade:
você faz 
o login 
utilizando 
sua digital!



Informações contratuais

1. RG

2. CPF

3. COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

(completo, f rente e verso) 

4. COMPROVANTE DE ESTADO CIVIL 

Certidão de casamento (proponentes 

casados) ou certidão de nascimento 

(proponentes solteiros) 

5. COMPROVANTES DE RENDA 

Declaração de IR (com recibo),  

3 últimos holerites e extratos 

bancários dos 3 últimos meses 

(mês completo – do dia 1 ao dia 

31 – a conta deverá possuir cheque 

especial).  Nesse caso de renda 

informal, precisaremos de contas 

pagas em nome do cliente dos 

últimos 3 meses (boleto e recibo 

legíveis) 

6. CTPS (todas as páginas preenchidas) 

7. EXTRATO ANALÍTICO DO FGTS 

(caso o cliente for usar FGTS) e 

formulários dos bancos (quando 

for o caso)

Comprar um imóvel é uma conquista e 

tanto e traz uma sensação de realização 

muito grande! Para te ajudar a passar 

por todas as etapas que virão pela 

f rente, preparamos este guia com os 

documentos necessários para você 

fazer a aquisição do seu imóvel com 

segurança. Logo após você fazer a 

escolha do seu imóvel e def inir a forma 

de pagamento, é hora de apresentar 

os primeiros documentos pessoais e 

também os de seu cônjuge, se houver.

Depois de apresentar os documentos 

e preencher a proposta de compra, 

é feita uma análise de crédito para 

a certif icação de que o comprador 

não tem restrições cadastrais em 

seu nome e esteja com condições de 

comprar o imóvel em questão. Se tudo 

estiver correto, a aprovação ocorre 

e a documentação será usada na 

elaboração do contrato. 

Após esse processo, é elaborado o 

contrato com os documentos entregues, 

e você receberá o seu contrato em até 

20 (vinte) dias contados a partir da 

assinatura, via e-mail.  





Planta
Após toda a documentação 

assinada, você que comprou 

na planta tem a chance 

de escolher sua opção de 

planta dentre as várias 

opções oferecidas pela Bild. 

No seu contrato, constará 

a data limite para que 

você possa realizar a troca 

da opção de planta da 

sua unidade, mas f ique 

tranquilo, próximo a essa 

data enviaremos lembretes 

sobre o f inal do prazo. Caso 

deseje realizar a troca, você 

poderá abrir um chamado 

pelos canais of iciais de 

atendimento da Bild.

Após esse prazo, a 

obra prossegue e entra 

num estágio que não 

permite mais trocas, 

para que a construção 

do empreendimento flua 

dentro do prazo informado 

de entrega.

Aproveite esse prazo e 

escolha a planta que mais 

atende às necessidades e 

que combina com você e 

sua família.



Vamos evoluir juntos
Sua opinião nos ajuda a melhorar!

Para que possamos evoluir 

sempre e ao seu lado, em alguns 

momentos da sua Jornada Bild, 

enviaremos uma pesquisa via 

e-mail, WhatsApp e SMS, para 

que você nos conte como foi a 

sua experiência.

É muito simples e rápido. Você 

receberá apenas uma pergunta e 

levará somente alguns segundos. 

Além disso, você também terá 

algumas opções de justif icativa 

da nota e um campo aberto para 

acrescentar comentários.

Você é o centro de todas as 

nossas atenções e a sua opinião é 

a que mais importa para nós!



É um índice elaborado pela Fundação Getúlio Vargas que mede a evolução dos custos 

de construção habitacionais. É um dos três itens que compõem o índice geral de preços 

(IGP), representando 10% do índice. As parcelas do seu contrato de venda e compra são 

corrigidas pelo INCC até o mês de emissão do certif icado de conclusão da obra.

INCC

É o percentual cobrado nas operações de empréstimo f inanceiro e utilizada 

para corrigir boletos de parcelas vencidas.

Taxa de juros

É um índice calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas e é divulgado no f inal 

de cada mês de referência. Também compõe o índice geral (IGP), representando 60% do 

índice. Atualmente, o IGP-M é o índice utilizado para balizar os aumentos dos contratos 

de aluguéis. Após a emissão do certif icado de conclusão da obra (Habite-se) a correção 

das parcelas é feita com base no IGP-M.

IGP-M

2.Pagamentos
Todos os boletos serão 

enviados mensalmente pelos 

Correios e f icam disponíveis 

no Portal do Cliente e no app 

Conecta Bild. Caso você não 

os receba em até 05 (cinco) 

dias antes do vencimento, 

por favor, entre em contato 

por um dos nossos canais de 

atendimento. 



4.Visita à obra
Chegou a fase da concretização do 

seu sonho. A Bild vai avisá-lo sobre o 

começo dessa nova fase, que acontece 

aproximadamente 1 (um) ano antes da 

entrega do empreendimento. 

A Bild entrará em contato e você será 

convidado por nossa equipe para 

visitar a obra e o apartamento modelo, 

além de acompanhar o estágio do 

empreendimento.

3.Bild Design
Para você que comprou na planta, é 

chegado o momento de personalização 

dos acabamentos da 

sua unidade, um serviço exclusivo 

oferecido pela Bild. Com o Bild 

Design você tem a opção de receber 

o imóvel dando um toque pessoal, 

com produtos de ótima qualidade e 

diferenciados, com as melhores marcas 

do mercado.



5.Crédito 
imobiliário
Agora é chegado o momento 

importante da sua jornada,  em que 

você escolhe entre f inanciar ou 

quitar seu imóvel. Fique tranquilo, 

para sua facilidade a Bild possui uma 

equipe qualif icada à sua disposição 

para acompanhá-lo e orientá-lo, a 

f im de otimizar o processo e sugerir 

as melhores condições. Veja a seguir 

a opção que mais se adequa a sua 

necessidade.

QUITAÇÃO DO IMÓVEL

Caso você opte pela quitação integral 

do imóvel, sem f inanciamento, a 

Bild vai te acompanhar durante 

todo o processo, que vai desde a 

emissão do boleto, carta de quitação, 

transferência e registro def initivo do 

imóvel para o seu nome.

FINANCIAMENTO BANCÁRIO

Caso você opte pelo f inanciamento 

bancário, a Bild tem um setor 

especializado no assunto, e vai te 

acompanhar em todo o processo, 

desde a separação da documentação 

necessária, envio da proposta ao 

banco, aprovação e assinatura do 

contrato que seja mais favorável 

ao seu perf il .  E mais, toda essa 

assessoria é feita sem nenhum custo 

adicional para você.

CONSÓRCIO

Caso opte pelo consórcio, o mesmo 

só pode ser iniciado após a entrega 

do empreendimento.

Neste caso, é necessário já possuir 

carta contemplada para início das 

tratativas junto à Bild. Vale lembrar 

que consórcio não é quitação, pois 

possui trâmites e etapas similares ao 

do f inanciamento, porém, com um 

processo mais longo.





Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI)
Tributo do município que todos 

aqueles que querem adquirir 

esse tipo de bem precisam 

pagar a f im de of icializar o 

processo de compra ou 

venda e que varia de acordo 

com o município, mas, em 

geral, é entre 1% a 4% do 

valor do imóvel.

Tarifas Bancárias
(Nos casos de financiamento)
Nos casos de f inanciamento, 

as instituições f inanceiras 

cobram uma tarifa de serviços 

administrativos e uma tarifa 

vinculada à concessão do 

f inanciamento. A primeira 

gira em torno de R$25,00 

por parcela, enquanto a 

segunda é uma tarifa única de, 

aproximadamente, R$3.000,00.



Custas cartorárias 
Tarifa cobrada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis para registro 

da escritura ou do contrato de 

f inanciamento na matrícula do 

imóvel. Nesse momento é transferido 

o bem para o cliente e alienado ao 

banco, no caso de f inanciamento. 

O valor da tarifa varia de acordo com 

o município, o valor do imóvel, o 

valor f inanciado e se for o primeiro 

f inanciamento imobiliário .

Após a quitação, é realizada a 

escritura do imóvel. A escritura é um 

documento of icial que comprova a 

propriedade do imóvel. Lembrando 

que no caso de f inanciamento, o 

contrato de f inanciamento com o 

banco tem valor de escritura. A Bild 

envia ao cartório a autorização para 

elaboração da escritura e o cliente 

recolhe o Imposto de Transmissão de 

Bens Imóveis (ITBI), taxa de escritura 

e custas cartorárias. Após a assinatura 

pelas partes, a escritura vai para 

registro no Cartório de Registro de 

Imóveis, num prazo aproximado de 45 

dias para conclusão .

Escritura 





7.Primeira Vista
Agora é chegada a hora de 

você conhecer o seu tão 

sonhado apartamento.

Nesse momento você terá 

a oportunidade de realizar 

todos os testes (vistoria), 

acompanhado pelo 

engenheiro responsável que 

estará à disposição para sanar 

todas as suas dúvidas. Fique 

à vontade também para levar 

os prestadores de serviços 

de sua preferência para 

conferência de medidas ou 

elaboração de projetos. Você 

receberá um comunicado e 

uma ligação fazendo o

agendamento para a 

realização da Primeira Vista 

da sua unidade.

6.Visita de 
Medição

Chegou o momento de 

iniciar o projeto do seu novo 

lar. Nessa etapa você e seus 

principais fornecedores, assim 

como arquitetos e projetistas 

serão convidados para realizar 

todas as medidas da sua 

unidade.

Desta forma, você já terá 

em mãos tudo o que é 

necessário para a elaboração 

do seu projeto de marcenaria, 

acabamentos e decoração.

Nossa equipe entrará em 

contato agendando o melhor 

dia e horário para você, se 

prepare!



A conclusão f ísica da obra 

é considerada quando a 

construção está terminada 

e o Habite-se (certif icado de 

conclusão da obra) é expedido 

pela Prefeitura, atestando 

que o imóvel está em plenas 

condições de ser habitado e 

foi construído ou reformado 

de acordo com as exigências 

estabelecidas pelo município 

por meio do Código de Obras. 

8. Conclusão
da obra



A AGI é o evento realizado para a 

instalação do condomínio.Nessa 

assembleia, são eleitos o subsíndico, 

os membros efetivos do conselho 

consultivo e os membros suplentes. 

Neste momento, a Bild apresenta o 

síndico e administradora indicados. 

Além disso, são também aprovadas 

as previsões de despesas para 

funcionamento do condomínio, 

conforme a minuta de convenção. 

A partir dessa instalação, a 

administração do empreendimento 

passa a ser de responsabilidade do 

condomínio, na pessoa do síndico, 

com o auxílio da administradora 

contratada. 

9. Assembleia 
de instalação 
do condomínio



10.Entrega 
de chaves
Para o recebimento das chaves, 

quatro etapas importantes 

devem ter sido cumpridas:  

• Instalação do condomínio de 

pela AGI;  

• Vistoria da sua unidade com 

o BVU assinado e aceite; 

• Adimplência com a Bild e 

regularização do saldo devedor; 

• Pagamento das taxas de 

ITBI, custas cartorárias e de 

escritura, no caso de quitação.  

A Bild entrará em contato 

convidando você para receber a 

tão esperada chave do seu novo 

lar. Nesse dia, você receberá 

seu Kit de Chaves, o Manual do 

Proprietário e assinará o Termo 

de Recebimento da Unidade 

(TRU).



Garantia
De acordo com a legislação 

vigente, há garantia da Bild para 

alguns tipos de ocorrências, 

como f issuras, inf iltrações, 

vazamentos, entre outros.

O proprietário deve observar 

atentamente as instruções 

constantes no Manual do 

Proprietário, entregue com 

as chaves de seu imóvel, para 

manter a manutenção preventiva 

em dia e não perder seu direito 

às garantias contratuais e legais. 

Se o proprietário do imóvel 

notif ica o defeito dentro do 

prazo dos 5 anos, é importante 

comunicar as falhas assim 

que elas são detectadas para 

que a garantia do imóvel 

seja utilizada e atendida pela 

construtora. Lembramos que 

a falta de conservação e de 

manutenção adequadas poderá 

resultar em cancelamento e 

perda da garantia ajustada 

contratualmente.

Prazo limite





11. Assistência 
técnica
Em caso de problemas na 

unidade, o proprietário deve 

entrar em contato por meio 

do SAC ou pelo app Conecta 

Bild, relatar as ocorrências e 

solicitar a respectiva assistência 

técnica. Caso ocorram problemas 

nas áreas comuns, cabe ao 

síndico, regimentalmente eleito, 

tomar as providências junto 

à construtora. As ocorrências 

serão avaliadas pela área de 

engenharia da construtora e as 

consideradas pertinentes serão 

adequadamente tratadas. A Bild, 

por meio da área de Assistência 

Técnica, prestará assistência à 

sua unidade, sendo responsável 

por quaisquer orientações de 

caráter técnico que se façam 

necessárias, respeitadas as 

condições e os prazos de 

garantias estabelecidos. Eles 

estão relacionados no Manual do 

Proprietário, que você receberá 

no momento da entrega das 

chaves. Caso sua unidade 

apresente alguma ocorrência em 

relação a vícios que tenham sido 

constatados dentro dos prazos de 

garantia, você poderá solicitar o 

reparo à Assistência Técnica.



12.Evento 
de entrega

É chegado o grande 

momento de comemorar 

a entrega do seu 

empreendimento.

Você será convidado 

pela Bild após a entrega 

das chaves, para um 

evento realizado com 

muita dedicação e 

carinho para celebrar 

esse momento tão 

importante da sua vida.



Pós-entrega
Para que você f ique tranquilo neste 

momento tão especial, a Bild preparou 

uma seleção de dicas importantes que 

podem ajudar na mudança para sua 

nova casa.

LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, 

TELEFONE, INTERNET E TV A CABO.

ENERGIA ELÉTRICA - Solicitar junto 

à concessionária de energia elétrica 

a ligação da rede. A solicitação pode 

ser feita por telefone, site ou em 

um dos postos de atendimento da 

concessionária. 

ÁGUA - O síndico do condomínio é 

quem solicita junto à concessionária 

de água a ligação e individualização 

dos hidrômetros. A partir da ligação, 

independente do uso, é gerada a 

cobrança da taxa básica que é de 

responsabilidade do adquirente 

da unidade.

TELEFONE, INTERNET E TV A CABO 

- Ao receber sua unidade, pode ser 

solicitada junto à concessionária de 

sua preferência a ligação da linha 

telefônica, de internet e TV a cabo. 

O Manual do Proprietário contém as 

plantas e projetos da unidade.

GÁS - Existe o ponto de gás 

individualizado para cada unidade, 

geralmente a cobrança é feita junto 

com a cobrança do condomínio.

MUDANÇA – só pode ser realizada após 

prévio agendamento junto ao síndico e 

a administradora do condomínio.





13. Negócio 
ao Lado
A essência da Bild é construir elos sólidos e promover o bem estar de todos os 

nossos clientes, colaboradores e sociedade.

Pensando nisso, surgiu o Negócio ao Lado, um site apoiado pela Bild, que 

conecta pessoas e comércios locais, fortalecendo a divulgação e a venda de 

seus produtos e serviços para a comunidade.

Vamos juntos impulsionar o negócio local.

Acesse o site e participe.

www.negocioaolado.com.br

Aproximamos quem precisa 
vender de quem quer comprar 
para juntos fomentarmos todo 
o nosso ecossistema.



bild.com.br






