
 

 
 

 

PROMOÇÃO COMPRE E GANHE  

REGULAMENTO 

 

A presente campanha é promovida pela TG SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

S.A., com sede nesta Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.261, 

Ala B, 14° e 15º andares, inscrita no CNPJ/MF sob n° 58.877.812/0001-08, neste ato 

representada por seus representantes legais ao final assinados, doravante denominada 

TEGRA . 

 

Esta PROMOÇÃO COMPRE E GANHE , doravante PROMOÇÃO , será regida pelas regras e 

condições abaixo elencadas: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1) A presente PROMOÇÃO será destinada aos clientes que adquirirem exclusivamente no 

Feirão da Caixa Econômica Federal que acontecerá nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2018, 

unidade(s) dos  empreendimentos relacionados no item 1.1.2. Para os fins da presente 

PROMOÇÃO, os clientes nesta situação serão denominados simplesmente COMPRADOR .  

 

1.1.1) Para os clientes que preencherem a Ficha Cadastral disponível no feirão o e adquirir   

unidade(s) dos empreendimentos relacionados no item 1.1.2, até o dia 18 de maio de 2018, 

também serão contemplados pela presente PROMOÇÃO. 

 

1.1.2) Os Empreendimentos participantes da PROMOÇÃO são: 

a) Condomínio Smile Home Resort; 

b) Condomínio das Flores.  

 

1.2) Para efeitos dessa PROMOÇÃO, a aquisição da unidade é caracterizada pela: (i) efetiva 

assinatura, por parte do COMPRADOR, do respectivo Instrumento Particular de Promessa de 

Venda e Compra de Unidade Autônoma durante o Feirão da Caixa Econômica Federal que 

acontecerá nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2018; (ii) posterior assinatura por parte da TEGRA 

do referido Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma. 

 



 

 
 

1.3) Se por qualquer motivo, notadamente pela não-aprovação do crédito do COMPRADOR, o 

Instrumento não venha a ser assinado pela TEGRA, a compra não será concluída excluindo-se, 

portanto, o então promitente comprador automaticamente da presente PROMOÇÃO. 

 

1.4) Para participar da PROMOÇÃO, o COMPRADOR deverá: (i) preencher este Regulamento 

com os seus dados pessoais e os dados da unidade adquirida, (ii) entregar o Regulamento 

preenchido no ato da compra ao corretor credenciado, uma vez que este Regulamento passará 

a fazer parte integrante do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de 

Unidade Autônoma, (iii) entregar ao corretor credenciado a documentação necessária para a 

aquisição da unidade negociada bem como o Instrumento Particular de Promessa de Venda e 

Compra de Unidade Autônoma devidamente assinado, (iv) ter o cheque do ato, ou pagamento 

do boleto bancário, devidamente compensado e (v) efetuar a quitação do preço da unidade 

(seja através da assinatura do contrato do financiamento ou  através de pagamentos com 

recursos próprios). 

 

1.5) Estão excluídas dessa Promoção as aquisições realizadas sob as seguintes condições: (i) 

que não tiverem sido formalizadas com a assinatura do Instrumento de Compra e Venda no 

prazo de vigência da Promoção, bem como não tiverem sua análise de Crédito aprovada pela 

TEGRA, ainda que tenham efetivado uma proposta de aquisição de Unidade Autônoma; (ii) a 

não compensação do pagamento do sinal previsto no Instrumento de Compra e Venda; (iii) 

por permuta ou dação em pagamento de bens, direitos ou serviços; (iv) por aquisição de 

direitos e deveres de COMPRADOR originário, por meio de cessão de direitos do Instrumento 

de Compra e Venda independentemente da anuência da Incorporadora na cessão; e, (v) o 

COMPRADOR que não tenha assinado e concordado com os termos e condições deste 

Regulamento, independentemente do motivo. 

 

2) DA VALIDADE 

 

2.1) A presente PROMOÇÃO será válida única e exclusivamente durante o Feirão da Caixa 

Econômica Federal que acontecerá nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2018, observado o disposto 

no item 1.1.1. 

 

2.2) Esta PROMOÇÃO poderá ser prorrogada a exclusivo critério da TEGRA. 

 



 

 
 

 

3) DA CONTEMPLAÇÃO 

 

A – Da caracterização da contemplação: 

3.1) A contemplação nos termos da presente PROMOÇÃO ocorrerá exclusivamente ao 

COMPRADOR que atender a todas as disposições contidas no item 1 e subitens do presente 

Regulamento. 

 

3.2) Não será contemplado o COMPRADOR que, por qualquer razão, entregar este 

Regulamento assinado após o dia 06 de Maio de 2018, ressalvada a hipótese prevista no item 

1.1.1 acima, na medida em que este documento faz parte integrante do Instrumento Particular 

de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma. 

 

B – Do funcionamento da presente Promoção: 

 

3.3) Ao adquirir uma ou mais unidades dos Empreendimentos por meio da presente 

PROMOÇÃO, o COMPRADOR terá direito a um voucher para recebimento dos armários 

descritos no item 3.3.1 abaixo, relacionados no ANEXO I, cuja cópia fará parte integrante do 

Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma, (doravante 

denominado Prêmio ). 

 

3.3.1) Os itens incluídos no Prêmio concedido ao COMPRADOR são os abaixo relacionados, os 

quais serão fornecidos e entregues pela loja Unicasa Corporate ( Loja ), sendo que no 

atendimento a ser oferecido pela TEGRA, alguns destes itens podem ser alterados, conforme 

cor e acabamento: 

 

a) Smile Home Resort: móveis modulados Unicasa 

a.1)  Planta baixa – 3 dormitórios: armários da cozinha; armário dormitório solteiro 02; 

gabinete do banheiro social; armário dormitório 03; gabinete do banheiro da suíte 

com porta deslizante – valor de R$ 13.611,11; 

a.2)  Planta Baixa – 4 dormitórios: armários da cozinha; bancada para refeição da 

cozinha; gabinete banheiro lavabo com 02 portas; armário do dormitório de 

solteiro 01, com porta deslizante; armário do dormitório de solteiro 02 com porta 

deslizante; armário do dormitório de solteiro 03 com porta deslizante; gabinete do 



 

 
 

banheiro social com 02 portas e dois nichos; armários da suíte máster, com 06 

portas; gabinete do banheiro da suíte com 2 portas – valor de R$ 18.722,98; 

 

b) Flores Parque do Carmo: móveis modulados Unicasa: 

b.1)  Tipo A: armários da cozinha; gabinete do banheiro com 02 portas – valor total de R$ 

TIPO A – R$898,64 + R$6.372,01 + R$1.091,00 = R$8.361,65 

b.2)  Tipo B: armários da cozinha; gabinete do banheiro com 02 portas valor total de R$ 

TIPO A – R$898,64 + R$6.372,01 + R$1.091,00 = R$8.361,65 

 

3.4) O  COMPRADOR receberá o voucher com a contemplação do Prêmio em até 90 (noventa) 

dias após a quitação da unidade (seja através da assinatura do contrato do financiamento ou 

quitação da unidade com recursos próprios), no momento da entrega das chaves.   

 

C) Do uso do voucher: 

 

3.5) Será entregue ao COMPRADOR no momento da entrega das chaves, em conformidade 

com o disposto no item 3.3 acima, o voucher emitido pela Loja para que o COMPRADOR 

solicite a entrega do Prêmio. 

 

3.6) O voucher terá validade pelo prazo de [--] (--) meses contados da respectiva entrega por 

parte da TEGRA ao COMPRADOR. Sendo certo que, caso o COMPRADOR não solicite à Loja a 

instalação no prazo aqui mencionado, perderá o direito a solicitação do Prêmio.  

 

3.7) O Prêmio será adquirido diretamente da Loja e deverá ser retirado por meio do voucher a 

ser entregue ao COMPRADOR no momento da entrega das chaves. O resgate do Prêmio será 

de acordo com os termos deste regulamento e com a disponibilidade de estoque da Loja no 

momento do uso do voucher. 

 

3.8) O voucher entregue nos termos do item 3.5 acima é pessoal e intransferível, não podendo 

ser utilizado, em hipótese alguma, para quitação da unidade adquirida e/ou para qualquer 

outra finalidade diversa da efetiva aquisição dos produtos aqui informados. 

 

3.9) Em nenhuma hipótese o COMPRADOR da Unidade Autônoma poderá receber o valor do 

Prêmio em dinheiro, ou trocá-lo em favor de terceiros ou por outros itens. De igual modo, tais 



 

 
 

valores não implicam em concessão de crédito ao COMPRADOR, em caso de distrato ou 

rescisão do Instrumento de Compra e Venda, bem como não possibilitam qualquer espécie de 

abatimento, ressarcimento ou desconto no preço de aquisição da Unidade Autônoma, parcial 

ou totalmente. 

 

D) Das garantias: 

 

3.10) Todas as garantias relativas ao Prêmio são de responsabilidade exclusiva das respectivas 

Lojas /fabricantes, sem qualquer interferência e responsabilidade da TEGRA. 

 

4) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1) A participação nesta PROMOÇÃO, implica no aceite de todas as disposições constantes do 

presente Regulamento implicando, também, na cessão do nome, imagem bem como som da 

voz do COMPRADOR a TEGRA com vistas à divulgação deste evento promocional. 

 

4.2) Eventuais esclarecimentos relativos à presente PROMOÇÃO bem como ao preço da 

unidade e demais condições de aquisição serão prestados pessoalmente, pela equipe de 

corretores das empresas de intermediação imobiliária que estarão desempenhando suas 

atividades durante o Feirão da Caixa Econômica Federal, durante o período de 04, 05 e 06 de 

maio de 2018. 

 

4.3) O COMPRADOR, ao participar da PROMOÇÃO, autoriza que seus dados cadastrais sejam 

utilizados para fins comerciais e de marketing pela TEGRA. 

 

4.4) As condições da PROMOÇÃO não são cumulativas com outras promoções realizadas pela 

TEGRA. 

 

4.5) A TEGRA se reserva no direito de ampliar os benefícios e prêmios desta Promoção, a 

qualquer momento e independentemente de anuência do COMPRADOR, sem que isto possa 

gerar qualquer direito adicional para o COMPRADOR que já tiver assinado o Instrumento de 

Compra e Venda. 

 



 

 
 

4.6) Todas as condições e termos da presente PROMOÇÃO foram definidas pela TEGRA, não 

comportando qualquer possibilidade de questionamentos e discordâncias do Adquirente. 

 

4.7) A TEGRA reserva-se no direito de alterar qualquer item desta PROMOÇÃO, bem como 

interrompê-la, se necessário for, mediante prévio aviso de 15 (quinze) dias, por meio de 

comunicação escrita destinada ao Adquirente.  

 

4.8) Eventuais alterações deste Regulamento serão realizadas por termo escrito, em 

aditamento ao presente. 

 

4.9) Eventuais dúvidas ou controvérsias originadas de reclamações dos participantes e 

COMPRADOR desta Promoção deverão ser preliminarmente dirimidas pela Incorporadora, 

responsáveis pela organização da PROMOÇÃO. 

 

4.10) O Regulamento estará à disposição dos interessados, por todo o período de vigência da 

PROMOÇÃO, nos plantões de venda disponível no feirão da Caixa Econômica Federal.  

 

4.11) Será processada automaticamente a exclusão do COMPRADOR de unidade Autônoma, se 

verificada comprovada fraude, podendo ainda, responder por crime de falsidade ideológica ou 

documental. 

 

4.12) A qualquer instante, a TEGRA poderá solicitar documentos comprobatórios do 

COMPRADOR de Unidade Autônoma, averiguando a veracidade das informações prestadas, 

excluindo-o sumariamente pela prestação de quaisquer informações falsas, não cabendo a ele 

qualquer recurso contra referidas decisões, podendo ainda Incorporadora adotar todas as 

medidas judiciais cíveis e criminais pertinentes. 

 

4.13) A divulgação desta PROMOÇÃO poderá ser realizada por meio de banners, em chamadas 

na home page, através de site da PROMOÇÃO, e-mail, cartazes, flyers, diretamente nos 

estabelecimentos comerciais, por meio de blitz, TVs, jornais, revistas, outdoor, mala-direta, ou 

através de qualquer outro meio disponível e necessário nos momentos que antecedam a 

realização desta Promoção ou durante a sua realização. 

 



 

 
 

4.14) Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente Regulamento da PROMOÇÃO, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 


