
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 
 

CAMPANHA: “SUA ENTRADA VALE O TRIPLO NA COMPRA DO SEU APÊ – RESIDENCIAL VISTA BELLA 
CAJAMAR”  
 
O presente instrumento estabelece as regras de participação e premiação da promoção “SUA ENTRADA VALE 
O TRIPLO NA COMPRA DO SEU APÊ – RESIDENCIAL VISTA BELLA CAJAMAR” promovida pela MAC LUCER 
CONSTRUÇÕES LTDA, com sede à Via Anhanguera, km 65,7, bairro Engordadouro, na cidade de Jundiaí-SP, 
CEP 13.214-666, inscrita no CNPJ sob nº 71.669.576/0001-94, com seus atos constitutivos registrados na 
JUCESP sob o nº 3523041661-5, doravante denominada PROMOTORA.  
 
1. OBJETIVO  
A promoção será direcionada aos clientes que adquirirem apartamento no “Residencial Vista Bella Cajamar”, 
no período de vigência da promoção, isto é, entre 01/12/2019 e 20/12/2019, fazendo jus ao recebimento de 
um “desconto”, mediante quitação do valor da entrada na aquisição do apartamento. Trata-se de mera 
liberalidade da PROMOTORA, enquadrando-se essa promoção na modalidade de “comprou-ganhou”, não 
implicando em qualquer modalidade de sorteio, concurso, vale brinde etc., beneficiando indistintamente a 
todos os que cumprirem este regulamento, observando os seus exatos termos, não estando sujeita, portanto, 
à autorização prévia, conforme disposto na Lei n.º 5.768/71, Decreto n.º 70.951/72 e Portaria MF nº 41/2008. 
A promoção não integra parte do preço de venda e compra da unidade adquirida pelo adquirente, doravante 
denominado COMPRADOR, tampouco é caracterizada como condição de efetivação da venda.  
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
Poderão participar da promoção as pessoas físicas e jurídicas, sendo as últimas representadas por seu(s) 
sócio(s) administrador(s), na forma de seus atos constitutivos, independente da nacionalidade e residência, 
maiores de idade ou, se menores, devidamente autorizados ou representados na forma da lei, por seus 
representantes legais, que adquirirem ao menos um apartamento no empreendimento comercializado pela 
PROMOTORA, mediante apresentação do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra, Alienação 
Fiduciária ou Escritura assinado pelo COMPRADOR, bem como, da comprovação de pagamento integral da 
entrada, e assinatura do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.  
 
Caso a venda não seja efetivada ao COMPRADOR, o que será caracterizado pelo não pagamento do preço 
equivalente ao valor total da entrada, ou caso a promessa de compra e venda seja distratada ou rescindida 
por qualquer motivo, e não ocorra a assinatura do contrato junto à Caixa Econômica Federal, a PROMOTORA 
poderá, desclassificar o COMPRADOR, deixando de lhe fornecer o desconto.  
 
Não poderão participar dessa promoção, ou requerer direito a essa promoção: 
(I) os adquirentes de unidades cuja negociação envolveu permuta com outro imóvel;  
(II) os adquirentes que tiveram descontos ou tiveram algum outro benefício na aquisição;  
(III) os adquirentes de unidades do empreendimento pertencentes a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, que 
não da PROMOTORA;  
(IV) os adquirentes que tenham comprado sua unidade antes ou depois da vigência desta promoção.  
Somente será admitido como COMPRADOR, aquele que informar seus dados, preenchendo e dando o aceite 
em todas as páginas deste Regulamento. Esta via deverá ser anexada à documentação referente à compra da 
unidade.  
 
3. VIGÊNCIA E PRAZOS DA PROMOÇÃO  
A promoção “SUA ENTRADA VALE O TRIPLO NA COMPRA DO SEU APÊ – RESIDENCIAL VISTA BELLA 
CAJAMAR” terá validade pelo período de 01/12/2019 até 20/12/2019.  
 
O período mencionado refere-se ao prazo em que o COMPRADOR deverá efetuar a compra da unidade 
comercializado pela PROMOTORA ou pelas imobiliárias habilitadas para a comercialização do 
empreendimento, com a quitação integral da entrada do preço, podendo este prazo ser prorrogado ou 



revogado, por exclusivo critério da PROMOTORA, a qualquer momento, mediante publicação de comunicado 
na seguinte página da internet www.maclucer.com.br, respeitadas as situações constituídas até a data de 
eventual prorrogação ou revogação.  
O COMPRADOR somente terá direito ao prêmio se cumprir os seguintes procedimentos e seus respectivos 
prazos:  
I) A compra da unidade deverá ser efetivada no período de vigência da Promoção, qual seja, entre 
01/12/2019 e 20/12/2019;  
II) A entrega de toda a documentação necessária para a venda e aprovação do financiamento, que deverá 
ocorrer até o dia ____/____/2019;  
III) O pagamento da unidade deverá ser de acordo com valor apresentado na tabela de vendas.  
IV) O Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, deverá ser assinado até o dia ____/____/2019;  
V) O Contrato de financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal deverá ser assinado até o dia 
____/____/2019; 
VI) O COMPRADOR deverá estar adimplente com a forma de pagamento escolhida no contrato até o dia do 
recebimento do prêmio, bem como ter efetuado a quitação do valor integral da entrada até 20/12/2019;  
VII) O valor do desconto concedido, obedecerá ao limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que deverá 
corresponder ao valor dado pelo COMPRADOR para quitação da entrada integral do preço. Ex: se o cliente 
pagar R$ 2.000,00 e quitar sua entrada na aquisição da referida unidade, será concedido ao mesmo um 
voucher no valor de R$ 2.000,00 a título de desconto, caso o mesmo venha preencher todas as condições 
previstas neste regulamento. 
Ex: se o cliente pagar R$ 8.000,00 e quitar sua entrada na aquisição da referida unidade, será concedido o 
valor de R$ 5.000,00 a título de desconto, caso o mesmo venha preencher todas as condições previstas neste 
regulamento. 
 
VIII) O voucher de vale-desconto será entregue de forma física diretamente ao COMPRADOR. Caso o 
COMPRADOR não cumpra com os procedimentos e prazos estabelecidos no Regulamento, a PROMOTORA o 
desclassificará automaticamente, deixando de lhe fornecer o prêmio.  
 
4. PREMIAÇÃO  
O COMPRADOR que cumprir o quanto disposto neste regulamento ganhará um voucher de desconto no 
valor correspondente ao valor pago para quitação do valor da entrada até 20/12/2019, limitado ao valor de 
R$ 5.000,00, após a efetivação da compra, uma única vez, encerrando-se qualquer obrigação da PROMOTORA 
quando da entrega do prêmio ao COMPRADOR.  
 
As aquisições de unidades, antes ou após o período da vigência da promoção, serão desconsideradas para fins 
de participação da promoção.  
 
O COMPRADOR, ao receber o prêmio, assinará um recibo, declarando o recebimento do mesmo, dando 
quitação ampla, geral e irrevogável, para nada mais reclamar sobre o prêmio em questão.  
No caso de o COMPRADOR não ter interesse no prêmio descrito acima, no momento da compra da unidade, 
ou seja, na assinatura do termo de reserva, juntamente a este regulamento, poderá dispor de seu direito 
assinando um TERMO DE RENÚNCIA, dando quitação ampla, geral e irrevogável, estando automaticamente 
desclassificado da promoção, para nada mais reclamar sobre o prêmio em questão.  
Em nenhuma hipótese o prêmio constituído poderá ser convertido em dinheiro, crédito, ou qualquer 
modalidade de desconto ou abatimento do preço do imóvel.  
 
É vedada a comercialização do prêmio pelo COMPRADOR a qualquer título, o que ensejará a sua imediata 
desclassificação e invalidação do Vale que eventualmente já tenha sido emitido, não se responsabilizando a 
PROMOTORA por quaisquer transações com terceiros ou seus reflexos.  
 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS  
O recebimento do prêmio caracteriza aceitação e concordância total e irrestrita do COMPRADOR com este 
regulamento.  



Qualquer item desta promoção poderá ser alterado, bem como esta poderá ser interrompida ou encerrada 
antecipadamente, mediante publicação na seguinte página da internet www.maclucer.com.br, respeitadas as 
situações constituídas até então, sem que haja qualquer direito por parte do COMPRADOR. 
  
A responsabilidade da PROMOTORA perante o COMPRADOR cessará integralmente com a efetiva entrega da 
premiação, não havendo responsabilidade por eventuais danos oriundos da participação nesta promoção ou 
decorrentes da utilização do referido bem dado em prêmio, sendo todos os aspectos relativos à sua utilização 
de responsabilidade do fabricante.  
 
Caberá ao COMPRADOR verificar e obter os documentos necessários para o recebimento do prêmio, podendo 
ser desclassificado e não receber o prêmio se não os apresentar nos prazos estipulados no Item 3 do presente 
Regulamento.  
Eventuais dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos poderão ser solicitados enviando mensagem 
ao e-mail receber@maclucer.com.br.  
 
O COMPRADOR deverá estar ciente, desde já, que não terá direito ao recebimento do prêmio caso deixe de 
cumprir qualquer de suas obrigações contratuais, principalmente:  
1) Falta, atraso ou não quitação do valor integral da entrada referente à aquisição do imóvel;  
2) A devolução pelo banco sacado de qualquer dos cheques entregues sob a mesma condição;  
3) Falsa declaração cadastral;  
4) Não assinatura do Contrato definitivo junto à Caixa Econômica Federal até ____/____/2019;  
Fica desde já eleito o foro da Comarca de Cajamar/SP, para solucionar quaisquer questões atinentes ao 
presente regulamento.  
 
O COMPRADOR concorda com os termos do presente regulamento, comprometendo-se a respeitar todas as 
cláusulas e condições, sendo este regulamento parte integrante e complementar do Contrato Particular de 
Promessa de Compra e Venda.  
Cajamar,______/______/_______.  
 
DADOS DO COMPRADOR:  
NOME:_______________________________________  
TELEFONE: ___________________________________  
ENDEREÇO:___________________________________  
E-MAIL: ______________________________________  
CPF: _________________________________________  
 
DADOS DO CORRETOR:  
NOME:_______________________________________  
TELEFONE: ___________________________________  
E-MAIL: ______________________________________  
CPF: _________________________________________  
IMOBILIARIA: __________________________________ 

mailto:receber@maclucer.com.br

