
 
REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHA DE PARCERIA ENTRE 

EMPRESAS. 
 

1. O presente regulamento estabelece as condições de participação da campanha de 
parceria entre empresas, direcionada exclusivamente para os clientes do empreendimento da HM 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. localizado na cidade de Santa Bárbara D’Oeste, 
denominado “Villa Lazio Residencial”. A presente campanha é resultado de uma ação 
desenvolvida e promovida conjuntamente por:  
 
(i) HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., empresa inscrita no CNPJ/MF nº 
47.062.179/0001-75, com endereço na Rua 16, nº 1027, Centro – Barretos/SP, CEP: 14.780-050.  

(ii) GJ AZEVEDO PERTILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME, empresa inscrita no 
CNPJ/MF nº 21.700.005/0001-05, denominada D’Casa Interiores, com endereço na Rua Doutor 
Candido Cruz, nº 359, Vila Rehder – Americana/SP, CEP: 13.465-350. 

1.1 A participação na campanha, bem como o eventual recebimento de prêmios está 
condicionada ao pleno aceite do regulamento descrito abaixo: 

 

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 A “CAMPANHA COMPROU LAZIO, LEVOU PISO” é destinada exclusivamente ao 
empreendimento “Villa Lazio Residencial”, localizado na cidade de Santa Bárbara denominado:  

b) HM 34 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. (CNPJ/MF nº 
12.586.362/0001-95);  
2.2 Serão considerados PARTICIPANTES os clientes que assinarem o contrato de 
financiamento junto à Instituição Financeira ou quitarem à vista alguma das unidades 
habitacionais do empreendimento imobiliário “Villa Lazio Residencial”, correspondente à empresa 
citada no item 2.1. 
 

3. DO PRÊMIO 
 
3.1 Os PARTICIPANTES citados na cláusula anterior, que adquirirem a unidades 
habitacionais do empreendimento imobiliário “Villa Lazio Residencial” ganharão um 
“voucher” no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para a aquisição pisos “durafloor - 
Linha Ritz nas cores Patina Bege / Carvalho Colonial / Carvalho Renos” (à escolha do 
PARTICIPANTE), ou qualquer outro produto, junto à loja D’Casa Interiores; 
 
3.2 O prazo para a entrega do piso será de até 60 (sessenta) dias após a liberação do 
empreendimento pela HM ENGENHARIA. 
 



 
3.3 O prêmio será executado pela EMPRESA PARCEIRA D´CASA interiores, dos quais 
correrão por responsabilidade de cada PARTICIPANTE. 
3.4 No caso do PARTICIPANTE não optar pelo piso, ele pode verificar as possibilidades de 
outro prêmio disponível no D`CASA na ocasião do mesmo. 
4. CONDIÇÕES GERAIS 

4.1 Estão impedidos de participar da campanha: 

a) Os adquirentes de unidades imobiliárias cuja negociação envolveu permuta de outros bens; 
b) Os adquirentes de unidades imobiliárias através de terceiros sem a comprovada participação 
da equipe de vendas das empresas do Grupo HM; 
c) As pessoas físicas ou jurídicas que tenham estabelecido parceria com as empresas do Grupo 
HM para aquisição de terrenos; 
d) Pessoas que adquiriram bens de outro(s) empreendimento(s) imobiliário(s) que não o listado 
na cláusula 2.1, qual seja: “Villa Lazio Residencial”. 
 

5. PERÍODO DE VIGÊNCIA 
 
5.1 A Campanha estará vigente durante o período de 2 (dois) meses, tendo como início a data 
de 22 de março de 2019, encerrando-se na data de 22 de maio de 2019. 
 

6. RESPONSABILIDADES 
 
6.1 As EMPRESAS PARCEIRAS reservam-se ao direito de desqualificar qualquer 
participante que venha a violar, ou mesmo tentar violar, o correto andamento desta campanha, 
bem como qualquer participante que descumpra o presente regulamento. 
 
6.2 A responsabilidade das EMPRESAS PARCEIRAS em relação à cada PARTICIPANTE 
encerra-se ao término do prazo da campanha especificado no item 5.1. 
 
6.3 A GJ AZEVEDO PERTILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME assume individualmente a 
responsabilidade em adimplir com o prêmio da campanha em questão. 
 
6.4 A GJ AZEVEDO PERTILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME poderá 
interromper a campanha a qualquer momento por motivo de força maior, 
responsabilizando-se pelas premiações concretizadas até o momento da interrupção. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
7.1 A participação nesta Campanha caracteriza a aceitação e o reconhecimento integral dos 
termos e condições deste regulamento. 
 
7.2 As EMPRESAS PARCEIRAS reservam-se ao direito de alterar ou modificar qualquer item 
deste regulamento, de acordo com seus objetivos e resultados, bem como substituir o prêmio 
anunciado por outro de igual valor, por motivos de força maior ou outra razão superveniente.  

 

 


