
VANESSA CUNHAGO – Correspondente Caixa Aqui / Imobiliária Rumo – 47 3333.0678 | 47 9.9186.6505 

CONSTRUÇÃO – FINANCIAMENTO CAIXA 

 

1° – FIDELIZAÇÃO CAIXA  

Componentes Fidelização Caixa:  

- Conta corrente conjunta ativa – Agência CEF Indaial  

- Limite de cheque especial.  

- Cartão de crédito ativo.  

- Crédito salarial.  

Documentação:  

- RG / CPF / CNH.  

- Comprovante de renda – Dois últimos.  

- Comprovante residência, atual.  

O primeiro passo é a fidelização com a Caixa, sendo necessário que o cliente tenha todos os componentes acima 

mencionados com a Caixa/Ag. Indaial e passe a utilizá-los com frequência, 3 meses antes de encaminhar o 

financiamento completo. O procedimento para solicitação pode ser feito no correspondente Caixa Aqui que 

preenche um cadastro e junto com a documentação envia a Caixa. Logo, a mesma entra em contato para assinatura 

da Ficha Autógrafo, a partir desse dia a conta estará aberta oficialmente.  

 

2° – ENTREVISTA HABITACIONAL  

No mesmo dia em que o cliente vai na agência realizar a abertura da conta, deixamos marcado para acontecer 

também a Entrevista Habitacional com o gerente. Nessa entrevista será revisto algumas informações como taxas, 

juros, prestação e outros, oferta de algum produto para aquisição, analisar os valores da simulação e a 

comprovação de renda apresentada. Estando tudo em ordem, o gerente assina a Ficha de Atendimento, 

autorizando a continuidade do financiamento.  

 

3° – ENGENHARIA  

Tendo o projeto de construção feito e aprovado pela prefeitura, solicita-se a avaliação e aprovação do imóvel em 

negociação que será feita por um engenheiro credenciado pela Caixa.  

Documentação:  

- PFUI-Proponente – V.013  

- Declaração de_Execução_de_Elementos_Construtivos_v013  

- ART ou RRT de projeto e execução (cópia simples).  

- Alvará de construção (cópia simples).  

- Projeto arquitetônico e outros (com carimbo prefeitura).  

- Documento pessoal e profissional do engenheiro (cópia simples).  

- Certidão de inteiro teor + Ônus + Ações do lote | Emissão inferior a 30 dias.  

OBS: 2ª vias de cada item. Apenas as certidões do lote podem ser em 1 via (original).  
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4° – AVALIAÇÃO DE RISCO  

Após o recebimento do Laudo da Engenharia com a devida aprovação do imóvel e a Ficha de Atendimento com 

a assinatura do gerente, o correspondente solicita a Avaliação de Risco no sistema.  

Documentação:  

- RG / CPF / CNH.  

- Certidão de Nascimento ou Casamento.  

- Comprovante de residência, atual.  

- Comprovante de renda.  

- Declaração do Imposto de Renda + Recibo de entrega.  

- Carteira de Trabalho.  

- Informações cadastrais.  

 

Avaliação de risco Aprovada: Correspondente solicita o resgate do FGTS e confecciona o dossiê com a 

documentação completa dos compradores, vendedor e imóvel.  

 

Avaliação de risco Condicionada ou Reprovada: Confirmamos o real motivo da reprovação e com o auxílio do 

corretor, buscamos uma solução para o problema.  

 

5° – SETOR OPERACIONAL / CONFERÊNCIA DOSSIÊ  

Dossiê completo e assinado pelas partes. Enviamos para o sistema de conferência habitacional (SICTD) onde 

será feita a conferência dos documentos e as informações registradas no sistema. Análise concluída, o 

correspondente recebe um e-mail com o Parecer de análise informando que o dossiê está de acordo ou não com 

o normativo da Caixa.  

 

Parecer conforme: Dossiê físico será entregue à agência Indaial para emissão o contrato oficial.  

 

Parecer inconforme: Regularizamos os itens apontados e reenviamos para obter o parecer conforme.  

 

OBS: Caso necessário, a Caixa reserva o direito de solicitar qualquer outro documento complementar referente 

as partes, afim de uma garantia maior ou apenas para atualizá-los devido aos curtos prazos de validade 

(comprovante de residência, certidão do imóvel, pesquisa cadastral e outros).  

 

6° – ASSINATURA DO CONTRATO  

Após a Caixa concluir que o imóvel está 100%, todos os documentos apresentados estão corretos, que o cliente 

possui uma ótima fidelização com a Caixa e ótimas condições em estar quitando esse financiamento ao longo do 

tempo... Marcamos a assinatura do contrato. O correspondente acompanha e colhe as assinaturas.  

OBS: A partir desse dia está autorizado o início da obra.  
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7° – REGISTRO DE IMÓVEIS  

Quando o contrato estiver assinado pelo comprador, vendedor e gerente Caixa, enviamos a documentação 

necessária para o Registro de Imóveis realizar a escritura do Terreno. Não ocorrendo nenhum problema, o 

Registro tem cerca de 30 dias para concluir essa etapa.  

OBS: Será exigido pelo RI uma certidão de nascimento/casamento com emissão inferior a 30 dias.  

 

8° – ESCRITURA PRONTA / LIBERAÇÃO 1ª PARCELA DA OBRA  

Com a escritura concluída, a Caixa libera o valor financiado ao vendedor do terreno e garantimos que o imóvel 

agora está sob responsabilidade do comprador, alienado a Caixa. Após o recebimento da escritura, a Caixa irá 

acionar o engenheiro para fazer a primeira vistoria e a obra estando de acordo com o cronograma será liberado a 

1ª parcela da obra na conta corrente do comprador, o valor será de acordo com o laudo emitido pelo engenheiro 

acionado para vistoria na obra.  

 

DURANTE A OBRA  

 

- As visitas do engenheiro da Caixa ocorrem a cada 30 dias, a agência é responsável por acionar o profissional.  

 

- A cada visita concluída, o engenheiro emite um laudo e envia para a agência. Estando tudo em ordem com a 

obra, é feito o comando de liberação de valores na conta do cliente. Caso o engenheiro aponte algum problema, 

o valor fica bloqueado até a solução ser apresentada (declaração de esclarecimento, fotos, nota fiscal e outros).  

 

- Quando há recurso próprio na obra, este deverá ser usado no 1º mês. Situação: Digamos que o cliente tenha 

financiado 65.000,00 para usar na obra e 5.000,00 será recurso próprio. Conforme o cronograma e o laudo 

autorizado pelo engenheiro, a 1ª primeira liberação será de R$ 20.000,00. A Caixa então irá pagar somente R$ 

15.000,00 pois, entende-se que para completar a primeira liberação o dinheiro virá do cliente.  

 

- A cada mês serão cobradas 2 taxas na conta do cliente (Juros da Construção e Taxa de Acompanhamento na 

Obra). No dia da assinatura do contrato é emitido uma planilha de previsão para o valor dessas cobranças.  

 

- Não executar alterações no cronograma sem o consentimento da agência.  

- Obra em atraso é condição para não liberar valores na conta, acumulando para a liberação seguinte. Se houver 

um atraso muito grande, a Caixa pode exigir um novo cronograma para evitar transtornos e “não liberações”.  

 

- A última vistoria será acionada somente com o pedido do cliente que precisa ir na agência e informar ao gerente 

que a casa está 100% pronta (estruturalmente). Logo, a agência aciona o engenheiro e se aprovado, faz o 

pagamento de 95% do valor que ainda está pendente para liberar.  

 

- Fica retido 5% do valor até ser apresentado a Certidão de Inteiro Teor original, constando a averbação da obra. 
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TAXAS GERAIS FINANCIAMENTO CAIXA  

Reservar cerca 6% do valor do imóvel  

 

Engenharia inicial:  

- R$ 750,00 – Taxa de engenharia.  

 

Entrevista:  

- Seguro de vida / Capitalização / Previdência e outros.  

 

Na assinatura do contrato:  

- Taxa contrato.  

 

Após a assinatura do contrato:  

- ITBI – Imposto Municipal Sob Transmissão de Bens e Imóveis.  

- Registro de imóveis.  

- FRJ – Fundo de Recolhimento Judiciário Estadual.  

 

Durante a obra:  

- Juros da Construção.  

- TAO – Taxa de Acompanhamento na Obra (1,5% do valor da obra).  

 

OBS: O passo-a-passo acima pode ser modificado sem aviso prévio a todo momento. 


