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1 DO PROGRAMA E DA RECOMPENSA PARA NOVOS CLIENTES 

 

1.1 O presente Programa “COMPROU, GANHOU LINHA BRANCA” 

(“Programa”) é realizado pela Odebrecht Realizações Edu Chaves – 

Empreendimento Imobiliário Ltda. (“Realizadora”), sendo destinada a todos os 

clientes que adquirirem uma ou mais unidades autônomas dos empreendimentos 

(“Empreendimentos”) CONDOMÍNIO HOMENAGEM JAÇANÃ RESIDENCIAL 

CANTAREIRA, em construção na Rua Itamonte, s/nº, Vila Medeiros, São Paulo/SP, 

registrado sob R.02, na matrícula nº 220.890, do 15º Cartório de Registro de Imóveis de 

São Paulo-SP, e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORTO, em construção na Rua 

Antonio Borges, 100, Vila Medeiros, São Paulo/SP, registrado sob R.02, na matrícula nº 

220.891, do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP, mediante a 

celebração do respectivo Contrato Definitivo de Compra e Venda ou o Contrato de 

Promessa de Compra e Venda, com a sua devida quitação, com recursos próprios ou 

mediante financiamento (“Participante”), quando da entrega da unidade autônoma 

pela Realizadora. 

1.2 Este Programa tem por objetivo incentivar novas vendas de unidades 

autônomas dos Empreendimentos, mediante recompensa na forma deste 

Regulamento. 

1.3 A participação neste Programa é voluntário e gratuito, e sua adesão não 

implica qualquer tipo de sorteio, vale-brinde ou operação assemelhada e independe de 

qualquer modalidade de sorte, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia, 

conforme estabelecido na Lei nº 5.768/71 e Decreto nº 70.951/72. 



1.4 O Participante que atender todos os requisitos previstos no presente 

regulamento fará jus ao recebimento dos produtos abaixo (“Recompensa”):  

• 1 (um) Forno de Micro-ondas, com capacidade de 30 litros 110 volts, Cor 

Branca, marca Brastemp, Eletrolux, LG, Consul ou similar; 

• 1 (um) Refrigerador de 2 (duas) portas - Frost Free, com capacidade de 352 

litros, 110 volts, Cor Branca, marca Brastemp, Eletrolux, Consul, Panasonic, 

ou similar, e 

• 1 (um) Fogão de piso com 4 (quatro) bocas, à gás, com acendimento 

automático, 110 volts, Brastemp, Consul, Eletrolux ou similar. 

 1.4.1 A Recompensa será limitada a 1 (uma) por unidade adquirida nos 

Empreendimentos.  

 1.4.2 Na hipótese de indisponibilidade dos produtos no mercado, o 

fornecedor poderá disponibilizar outro similar, desde que respeitadas e mantidas suas 

características. 

 1.4.3. A garantia dos produtos acima mencionados serão aquelas fornecidas 

pelos fabricantes, tendo como data de início de sua vigência a data de emissão da 

respectiva Nota Fiscal pelo fornecedor/fabricante. 

 1.4.4 Não integra a Recompensa os serviços técnicos necessários para sua 

instalação e adaptação do ponto de força, se necessário. 

1.5 Uma vez constatada as condições estabelecidas para o recebimento da 

Recompensa, conforme tem 1.1 e 2.3, lavrada a escritura pública de compra e venda 

ou assinado instrumento particular de compra e venda com força de escritura pública 

(repasse ou alienação fiduciária), com a sua devida quitação e entrega das chaves da 

unidade adquirida, a Realizadora disponibilizará ao Participante autorização para 

obtenção da Recompensa nas lojas com as quais a Realizadora firmar parceria, na 

Capital do Estado de São Paulo. O prazo de entrega da Recompensa será de 

aproximadamente 30 (trinta) dias úteis da entrega da autorização para a empresa que a 

Realizadora firmar Parceria. 

1.6 Este Programa é válido exclusivamente para aquisição de unidades autônomas 

apartamentos do Condomínio Homenagem Jaçanã Residencial Cantareira e do 



Condomínio Residencial Horto, identificados no item 1.1, acima, e se aplica somente 

para as vendas realizadas no período de vigência do Programa. 

1.7 O presente Programa não é cumulativo com as demais promoções da 

Realizadora. 

1.8 O período de vigência do presente Programa é das 00:00h do dia 

16/07/2015 às 23:59h do dia 07/09/2015, sendo que após esse período o Programa se 

encerra. 

1.9 Não será admitida a troca, substituição ou compensação da Recompensa 

por dinheiro ou qualquer outra forma de premiação. 

2 DAS CONDIÇÕES DO PRÊMIO 

2. 1 A concretização do negócio a ser efetuado pelo Participante está 

condicionada ao pleno atendimento das condições comerciais e políticas de negócio 

estabelecidas pela Realizadora. 

2.2 Serão consideradas como não atendidas as condições comerciais e políticas 

de negócios da Realizadora, mas não se limitando a estas: a falta de documentação 

e/ou documentação irregular de Participante, restrições cadastrais perante os órgãos 

de proteção ao crédito, renda inferior ao mínimo exigido para a concessão de 

financiamento e/ou parcelamento, ausência ou inadequação das garantias para 

pagamento da dívida, não atendimento às políticas próprias da Realizadora ou de 

instituições financeiras para concessão de crédito. 

2.2 A Realizadora reserva o direito de recusar a proposta de qualquer 

Participante, caso o negócio não lhe seja favorável ou viável por qualquer motivo.  

2.3 Para todos os fins, fica ajustado que para fazer jus à Recompensa o 

Participante deverá atender cumulativamente as seguintes condições: (a) aderir ao 

Termo de Adesão do Programa, (b) enquadrar-se nas condições comerciais e políticas 

de negócio da Realizadora, (c) celebrar o contrato de promessa de compra e venda da 

unidade de um dos Empreendimentos, (d) manter-se adimplente com todas as 

parcelas do preço de aquisição da unidade, e (e) celebrar com a Realizadora, após 

instituição de condomínio do empreendimento, o contrato definitivo (escritura pública de 

compra e venda ou instrumento particular de compra e venda com força de escritura 

pública para repasse com instituição financeira) com a sua devida quitação; 



2.3.1 O não atendimento de uma das condições acima nos prazo definidos 

no Contrato de Promessa de Compra e Venda, em especial quanto ao recebimento das 

chaves, implicará no não recebimento da Recompensa pelo Participante. 

3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

3.1 A participação neste Programa implica na aceitação integral de todas as 

disposições contidas no presente Regulamento pelo Participante, mediante a 

assinatura do Termo de Adesão ao Regulamento. 

3.2 A Realizadora não se responsabiliza por problemas, defeitos ou quaisquer 

outros vícios eventualmente verificados nos produtos que integram a Recompensa, 

razão pela qual o Participante, em tal hipótese, deverá subordinar-se exclusivamente 

aos termos da garantia ofertada pelos fabricantes/fornecedores dos produtos. 

3.3 A Realizadora se reserva o direito de, a seu exclusivo critério e sem prévio 

aviso, modificar o período de vigência do Programa se assim considerar necessário, bem 

como alterar o Regulamento, quantas vezes se fizerem necessárias, garantindo a sua 

divulgação de forma clara e eficaz. 

3.4 O Programa poderá ser prorrogado, interrompido e/ou encerrado a 

exclusivo critério da Realizadora, a qualquer tempo. 

3.5 Serão automaticamente excluídos o Participante que tentar fraudar ou 

burlar as regras estabelecidas neste Regulamento, o qual responderá civil e 

criminalmente por seus atos. 

3.6 A participação no Programa implica, ainda, na concordância pelo 

Participante, em caráter exclusivo, irrevogável, irretratável, definitivo e universal, no 

uso gratuito de sua imagem e voz em fotos, cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou 

vinhetas, em qualquer tipo de mídia e peças promocionais, para a divulgação dessa e de 

outras promoções da Realizadora, existente ou ainda a ser criada, sem qualquer ônus 

à Realizadora. 

3.7 Caso venha a ocorrer a resolução, a resilição, a rescisão ou o distrato do 

contrato de aquisição da unidade do Participante, por qualquer motivo, anteriormente à 

data da celebração do contrato definitivo (escritura pública de compra e venda ou 

instrumento particular de compra e venda com força de escritura pública para repasse 

com instituição financeira) com a sua devida quitação, a adesão ao Programa deixará 

de produzir efeito, ficando a Realizadora livre da obrigação de entregar a 



Recompensa ao Participante, sem qualquer direito à indenização, a qualquer título, 

de parte a parte. 

3.8 Os casos omissos e eventuais disposições não contidas no presente 

regulamento serão resolvidos exclusivamente pela Realizadora. 

3.9 Caso o Participante tenha qualquer dúvida relativa ao presente, poderão 

entrar em contato com a Realizadora, através do Canal de Relacionamento com o 

Cliente pelo seguinte endereço eletrônico clienteor@odebrecht.com. 

3.10 O presente Programa enquadra-se na promessa de recompensa prevista no 

Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/02. 

4 FORO 

4.1 Fica eleito o Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, como competente 

para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente Programa. 

 

São Paulo, 16 de julho de 2.015. 

 
____________________________________________________________________ 
ODEBRECHT REALIZAÇÕES EDU CHAVES – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 

 

 

 

 

 

 



 

TERMO DE ADESÃO 

PROMOÇÃO “COMPROU, GANHOU LINHA BRANCA” 

Esta promoção é realizada pela empresa ODEBRECHT REALIZAÇÕES EDU 
CHAVES – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., sociedade com sede na 
Cidade de São Paulo-SP, na Rua Itamonte, 2.310, Vila Medeiros, CEP 02.220-002, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.497.198/0001-75, e o Regulamento e todos os seus 
termos e condições estão disponíveis no Estande de Venda dos empreendimentos 
CONDOMÍNIO HOMENAGEM JAÇANÃ RESIDENCIAL CANTAREIRA, em 
construção na Rua Itamonte, s/nº, Vila Medeiros, São Paulo/SP, registrado sob R.02, na 
matrícula nº 220.890, do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP, e 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORTO, em construção na Rua Antonio Borges, 100, 
Vila Medeiros, São Paulo/SP, registrado sob R.02, na matrícula nº 220.891, do 15º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP. Poderão participar desta Promoção 
todos os novos adquirentes que no período de vigência do Programa, adquirirem uma 
ou mais unidades autônomas dos empreendimentos. O signatário do presente Termo de 
Adesão declara ter lido integralmente o regulamento, aceitando e concordando com 
todas as disposições nele contidas. 

PERIODO DA PROMOÇÃO: das 00:00h do dia 16/07/2015 às 23:59h do dia 
07/09/2015. 

RECOMPENSA: 1 (um) Forno de Micro-ondas, com capacidade de 30 litros 110 volts, 
Cor Branca, marca Brastemp, Eletrolux, LG, Consul ou similar; 1 (um) Refrigerador de 2 
(duas) portas - Frost Free, com capacidade de 352 litros, 110 volts, Cor Branca, marca 
Brastemp, Eletrolux, Consul, Panasonic, ou similar, e 1 (um) Fogão de piso com 4 
(quatro) bocas, à gás, com acendimento automático, 110 volts, Brastemp, Consul, 
Eletrolux ou similar. 

DADOS DO PROPRIETÁRIO / UNIDADE: ______TORRE: ______ 
Nome: ____________________________ 
CPF:______________________________ RG: _____________________________ 
E-mail: ___________________________ Telefone: ________________________ 
São Paulo, ______ de ______________ de 2015. 

 

_________________________________________ 
PROPRIETÁRIO(S) 

 


