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HM 31 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA  

CNPJ/MF 12.585.896/0001-05 

NIRE 35.224.665.501 

 

___________________________________________________________ 

Trata-se de REGULAMENTO SOBRE A CAMPANHA PROMOCIONAL 

“MORADA DO VALE - MUDE COM INTERNET E TV A CABO PELO PRAZO 

DE 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DO PRIMEIRO EVENTO OFICIAL 

DE ENTREGA DE CHAVES AOS CLIENTES ADQUIRENTES DO 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, A SER REALIZADO PELA 

INCORPORADORA” DA HM 31 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, 

sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob n.º 12.585.896/0001-05, com 

sede no endereço na Rua Oriente, nº 91, 3º andar, sala 31, Bairro Chácara da 

Barra, CEP 13090-740, a seguir denominada como “HM”, que realiza essa 

campanha promocional, em parceria com a OXMAN TECNOLOGIA LTDA, 

sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.676.032/0001-28, com 

sede na Av. Jose Caballero, nº 65- Centro- Santo André/SP, Cep-09040-210, 

neste ato representada na forma do seu Contrato Social, por seu(s) sócio(s) 

administrador(es) abaixo assinados(s), doravante simplesmente designada como 

“OXMAN”, a qual seguirá os termos e condições abaixo demonstrados: 

 

 1. DA CAMPANHA PROMOCIONAL: 

 

1.1. A promoção “MORADA DO VALE - MUDE COM INTERNET E TV A CABO 
PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DO PRIMEIRO 
EVENTO OFICIAL DE ENTREGA DE CHAVES AOS CLIENTES 
ADQUIRENTES DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, A SER REALIZADO 
PELA INCORPORADORA” tem por objeto a prestação de serviço de 
fornecimento de internet e TV a cabo pelo prazo de 6 (seis) meses a contar da 
ativação da promoção, que se inicia a contar da data do primeiro evento 
oficial de entrega de chaves aos clientes adquirentes do empreendimento 
imobiliário, a ser realizado pela incorporadora, para todos os clientes da HM 
que comprarem unidades imobiliárias no empreendimento Condomínio 
Residencial Morada do Vale, localizado na Avenida Remo Oscar Beseggio, nº 
975, bairro Parque das Colinas, no município de Valinhos/SP - CEP 13273-649, 
desde que respeitadas todas as condições comerciais, previstas na neste 
regulamento, em especial a cláusula 3 e seus subitens . 
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1.2. A promoção diz respeito ao fornecimento do Pacote de canais Light da TViP 
e plano de internet de 10 MB Plus, e será válida para ativação junto à OXMAN 
pelo período de 1 (um) ano a contar da data do primeiro evento oficial de 
entrega de chaves aos clientes adquirentes do empreendimento 
imobiliário, a ser realizado pela incorporadora que terão a opção de utilizá-los 
ou não, caso optem por contratar outra empresa terão a infraestrutura instalada. 
 
1.3. A campanha promocional foi realizada por mera liberalidade da HM e 

seguindo suas diretrizes comerciais, e não gera qualquer ônus adicional no 

preço das unidades imobiliárias para os adquirentes. 

 

1.4. A OXMAN não cobrará qualquer valor adicional e a qualquer título dos 

futuros clientes pelo uso dos serviços promocionais, previstos nesse 

regulamento durante o prazo estipulado na cláusula 1.1.. 

 

1.5. A HM não se responsabilizará em hipótese alguma por quaisquer 

questões técnicas relacionadas aos serviços, produtos e sistemas 

disponibilizados pela OXMAN ao condomínio e aos futuros condôminos, 

especialmente por defeitos, vícios, projetos, instalações, manutenção e 

falhas na disponibilização dos sistemas, produtos e serviços, sendo que 

em todas essas hipóteses a responsabilidade será única e exclusiva da 

OXMAN.  

1.6. Ressaltamos que, a adesão aos produtos, serviços e sistemas da 

OXMAN, regulamentados por essa promoção (gratuitos) ou adquiridos 

futuramente pelos adquirentes das unidades imobiliárias junto à OXMAN 

será de única e exclusiva responsabilidade da OXMAN, sendo que o futuro 

condomínio, condomínio e a OXMAN vão  manter relacionamento comercial 

direto, isentando a HM de qualquer responsabilidade nesse sentido, 

inclusive para o uso gratuito da tv e internet, objeto dessa promoção 

deverá ser solicitada a ativação do sistema, produtos e serviços 

diretamente pelo futuro condomínio ou pelo condomínio à OXMAN, se 

assim tiverem o interesse comercial. 
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2. DO PRAZO DA CAMPANHA PROMOCIONAL: 

 

2.1. A promoção é válida pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data do 

primeiro evento oficial de entrega de chaves aos clientes adquirentes do 

empreendimento imobiliário, a ser realizado pela incorporadora, por mera 

liberalidade e exclusivamente pelos critérios definidos pela  HM, através de seus 

meios de comunicação, incluindo seu site na internet, independente de 

notificação prévia, nesse sentido. 

 

 

3.1. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO e PROMOÇÃO: 

 

3.1. Para participar desta promoção “MORADA DO VALE - MUDE COM 

INTERNET E TV A CABO PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DA 

DATA DO PRIMEIRO EVENTO OFICIAL DE ENTREGA DE CHAVES AOS 

CLIENTES ADQUIRENTES DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, A SER 

REALIZADO PELA INCORPORADORA”, o cliente deve ter concluído o 

processo de financiamento junto ao agente financeiro ou o processo de compra 

da unidade imobiliária junto à HM para as unidades que forem pagas à vista, o 

que ocorrer por último dessas opções, como condição essencial para que o 

receba a premiação, além de seguir com as demais condições abaixo descritas. 

 

3.2. O cliente deverá realizar a ativação dos serviços junto à OXMAN, no 

momento em que receber as chaves do imóvel, e dentro do prazo de até um ano 

a contar da data do primeiro evento oficial de entrega de chaves aos clientes 

adquirentes do empreendimento imobiliário, a ser realizado pela incorporadora, 

sob pena de perder o direito da referida promoção. 

 

3.3. Por força de contrato de prestação de serviços, paralelo, firmado entre a HM 

e a OXMAN a promoção em tela, valerá, independente da contratação de outros 

serviços pelo cliente junto à OXMAN, ou da contratação por tempo maior dos 

serviços em tela junto à OXMAN, sendo que qualquer outra futura contratação 

poderá ser feita junto à qualquer outra empresa de mercado, ficando a escolha a 

único e exclusivo critério do cliente. 
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3.4. A HM não será responsável por qualquer outra eventual e futura adesão de 

produtos feitas pelos clientes junto à OXMAN sendo que os serviços prestados 

pela OXMAN serão de sua única e exclusiva responsabilidade, devendo a 

OXMAN responder diretamente aos clientes por qualquer problema. 

 

3.5.  Não farão jus a promoção, os clientes que não realizar seus cadastros 

junto à OXMAN, tempestivamente, nos termos desse regulamento. 

 

3.6. A HM não se responsabilizará de forma alguma pelos serviços, 

produtos e sistemas disponibilizados pela OXMAN. 

 

 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS DO REGULAMENTO: 

 

4.1. Os clientes que desejam aderir à campanha promocional, objeto deste 

regulamento, declaram, desde já, que estão aderindo integralmente com todas 

as condições desta campanha promocional e que estão cientes de todo o 

conteúdo e termos descritos neste Regulamento, bem como que concordam 

expressamente e com todas as cláusulas e condições aqui estabelecidas.  

 

4.2. O Regulamento estará à disposição dos interessados, por todo o período de 

vigência da Campanha Promocional no site: https://maishm.com.br/ . 

 

 

4.3. Em casos de dúvidas, situações não previstas neste Regulamento ou de 

divergências, caberá a HM, decidir sobre eventuais questões nesse sentido. 

 

4.4 Esclarecemos que, esta campanha promocional, regulada por este 

instrumento, poderá ser cancelada a qualquer momento: i-) por qualquer motivo, 

incluindo os casos decorrentes de caso fortuito ou força maior, ii-) bem como por 

vontade e conveniência da HM,  sem que a interrupção gere qualquer tipo de 

indenização, se aplicando apenas aos contratos e compras concluídas já 

assinados na data do cancelamento da campanha promocional. 

  

https://maishm.com.br/
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4.5. O presente regulamento poderá ser alterado à qualquer momento pela 

HM, sem necessidade de notificação prévia ao CLIENTE sendo que a HM, 

desde já, reserva-se nesse direito, podendo alterar os termos deste 

Regulamento à qualquer momento, sendo de única e exclusiva 

responsabilidade do CLIENTE manter-se informado sobre a vigência e 

termos da campanha promocional, através da página da HM na Internet ou 

de sua Central de Atendimento ao CLIENTE. 

 

4.6. Este Regulamento sujeita os seus CLIENTES ativos às regras dele. 

 

4.7. Caso haja, qualquer contrariedade do CLIENTE relativa as regras deste 

regulamento ou o CLIENTE pratique qualquer ação fraudulenta, a critério da HM, 

a campanha promocional será invalidada e não dará qualquer benefício ao 

CLIENTE, bem como qualquer indenização, ficando os infratores sujeitos as 

ações judiciais cabíveis, incluindo perdas e danos, bem como outros sanções 

legais cabíveis. 

Campinas, 07 de Julho de 2020. 

 

 

_____________________________________ 

 HM 31 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA 

 

 

 

_____________________________________ 

  OXMAN TECNOLOGIA LTDA 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ________________________      2. _____________________________ 

Nome: Rodrigo Penha   Nome: Elaine Belem de Oliveira 

RG nº: 33.678.333-4/SSP-SP  RG nº: 266667727 

CPF/MF: 348.326.238-50   CPF/MF: 18202163811 
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01º ADITIVO AO CONTRATO   

 

 

Pelo presente instrumento particular, as Partes: 

 

HM 31 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF 

sob n.º 12.585.896/0001-05, com sede no endereço na Rua Oriente, nº 91, 3º andar, sala 31, 

Bairro Chácara da Barra, CEP 13090-740, neste ato, representadas por seus diretores e/ou 

procuradores infra-assinados, doravante simplesmente denominada como “CONTRATANTE”; e  

 

OXMAN TECNOLOGIA LTDA, sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

11.676.032/0001-28, com sede na Av. Jose Caballero, nº 65- Centro- Santo André/SP, Cep-

09040-210, neste ato, representadas por seus diretores e/ou procuradores infra-assinados, 

doravante designada simplesmente “CONTRATADA”. 

 

CONTRATANTE e CONTRATADA são também designados individualmente como “Parte” ou 

coletivamente como “Partes”. 

 

CONSIDERANDO QUE:  

 

I – As partes firmaram em 16 de julho de 2020, o Instrumento Particular de Contrato de 

Prestação de Serviços com Fornecimento de Pessoal Especializado que tem por objeto a 

prestação de serviço e fornecimento e instalação de infraestrutura de Fibra Óptica GPON e todos 

equipamentos necessários para sua implantação, para os serviços de internet, TViP, interfonia e 

telefonia fixa, para os apartamentos e áreas comuns do empreendimento Condomínio 

Residencial Morada do Vale, localizado na Avenida Remo Oscar Beseggio, nº 975, bairro Parque 

das Colinas, no município de Valinhos/SP-CEP: 13273-649 , conforme descrito detalhadamente 

na proposta comercial (Anexo III), a seguir denominado no todo, considerando o contrato, 

anexos e a proposta comercial, em conjunto como (“CONTRATO”); 

 

Em razão do acima exposto, resolvem as Partes acima qualificadas, de comum acordo, celebrar 

o presente 01 º Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços com 

Fornecimento de Pessoal Especializado (o “01 º ADITIVO”), conforme os seguintes termos e 

condições: 

I – DO ADITAMENTO 

 

1.1. Por convenção das partes, o presente aditivo altera os seguintes pontos do CONTRATO: 

a-) o item IV – CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO – DO ITEM 1 OBJETO DO QUADRO 

RESUMO DO CONTRATO, b-) a cláusula 7.1. do CONTRATO, c-) a cláusula 12.3 do 

CONTRATO; e d -) as cláusulas 6.3 e 6.4 da Proposta Comercial – ANEXO III do 

CONTRATO, passando tais condições comerciais a prevalecerem sobre o CONTRATO, anexos e 

proposta comercial, os quais passam a vigorar com as seguintes redações: 
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a-)  “QUADRO RESUMO 

 IV – CONDIÇÕES DA C ONTRATAÇÃO  

ITEM  1 –– OBJETO: 

“O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviço e fornecimento e instalação de 

infraestrutura de Fibra Óptica GPON e todos equipamentos necessários para sua implantação, 

para os serviços de internet, TViP, interfonia e telefonia fixa, para os apartamentos e áreas 

comuns do empreendimento Condomínio Residencial Morada do Vale, localizado na Avenida 

Remo Oscar Beseggio, nº 975, bairro Parque das Colinas, no município de Valinhos/SP-CEP: 

13273-649 , conforme descrito detalhadamente na proposta comercial (Anexo III).  

 

A CONTRATADA disponibilizará pelo prazo de (6) seis meses, a contar da ativação, os 

serviços gratuitos aos  futuros condôminos e ao condomínio de Pacote de canais Light 

da TViP e plano de internet de 10 MB Plus, sendo que a promoção será válida pelo 

período de 1 (um) ano para ativação, a contar data do primeiro evento oficial de entrega 

de chaves aos clientes adquirentes do empreendimento imobiliário, a ser realizado pela 

incorporadora. Os futuros clientes do Condomínio e a Administração do Condomínio, 

terão os serviços promocionais ativados para ambos, após contato com a 

CONTRATADA e terão a opção de utilizá-los ou não, sem prejuízo disso, o cliente de cada 

unidade imobiliária ou o condomínio poderão utilizar da infraestrutura e equipamento que 

serão entregues pela CONTRATADA para que possa contratar qualquer outra operadora do 

mercado, sob pena da multa contratual, prevista na cláusula 12.2. deste instrumento, caso não 

seja possível tecnicamente. O canal de acesso poderá ser disponibilizado à terceiros.” 

 

b-) “CLÁUSULA 7.1. DO CONTRATO: 

 

 “7.1. Em litígios, autuações de qualquer natureza, reclamações de ordem administrativa, 

processos administrativos, quaisquer reclamações judiciais ou extrajudiciais, decorrentes da 

prestação dos Serviços ora contratados, perante a Justiça Comum, Justiça do Trabalho, 

Ministério do Trabalho, INSS, Receita Federal, Procon, Anatel, Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados ou qualquer outro órgão público, agências e autoridades reguladoras, a 

CONTRATADA assumirá o polo passivo da lide, arcando com todas as despesas, custas, 

honorários advocatícios e encargos, inclusive na hipótese de vir a ser a CONTRATANTE 

condenada, de forma solidária ou subsidiária, em processos ou procedimentos extra ou 

judiciais.” 

 
 

c-) “CLÁUSULA 12.3. DO CONTRATO: 

 

“12.3. Para os serviços, descritos no objeto contratual, a CONTRATADA se compromete a 

entregar a infraestrutura e todos os equipamentos e acessórios que serão utilizados pelo 

Condomínio, e serão disponibilizados os serviços gratuitos por até (6) seis meses, a 

contar da ativação, aos  futuros condôminos e ao condomínio do Pacote de canais Light 

da TViP e plano de internet de 10 MB Plus, sendo que a promoção será válida pelo 

período de 1 (um) ano para ativação, a contar data do primeiro evento oficial de entrega 

de chaves aos clientes adquirentes do empreendimento imobiliário, a ser realizado pela 
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incorporadora. Os condôminos e a administração do condomínio deverão fazer contato 

com a CONTRATADA para a ativação e terão a opção de utilizá-los ou não, sem prejuízo 

disso, o cliente de cada unidade imobiliária ou o condomínio poderão utilizar da infraestrutura e 

equipamento que serão entregues pela CONTRATADA para que possa contratar qualquer 

outra operadora do mercado, sob pena da multa contratual, prevista na cláusula 12.2. deste 

instrumento, caso não seja possível tecnicamente. O canal de acesso poderá ser 

disponibilizado à terceiros.” 

 

 

d-) “CLÁUSULAS 6.3. 3 6.4 DA PROPOSTA COMERCIAL (ANEXO III) 

 

“6.3. A TViP será fornecida para todas as unidades residenciais e no Espaço Gourmet. O serviço de 

TViP que será promocionalmente e gratuitamente, vigente e disponibilizado durante o período de 6 

(seis) meses, contados a partir de sua ativação que deverá ser feita no prazo de 1 (um) ano  a 

contar data do primeiro evento oficial de entrega de chaves aos clientes adquirentes do empreendimento 

imobiliário, a ser realizado pela incorporadora, para serem ativados junto à CONTRATADA, sendo 

que será disponibilizado a grade de canais de assinatura denominada LIGHT composta pelos 

canais abertos + 43 canais fechados, conforme a grade divulgada pela Oxman. A promoção do uso 

de TViP por assinatura sem custo ficará ativa como promoção aos condomínios pelo prazo de 12 

meses, a contar data do primeiro evento oficial de entrega de chaves aos clientes adquirentes 

do empreendimento imobiliário, a ser realizado pela incorporadora da HM 31 e para o 

condomínio a partir de sua instalação, após ativadas ficarão disponíveis pelo prazo de 6 (seis) 

meses. Após esse prazo, os novos moradores do empreendimento e o condomínio poderão 

contratar os serviços de TViP como qualquer cliente convencional. A contratação dos serviços de 

TViP, após o período de 6 (seis) meses da promoção após ativada será uma opção única e 

exclusiva do cliente ou do condomínio. Caso optem pela não contratação, eles terão acesso por 

prazo indeterminado aos canais abertos que estarão disponíveis para todos e para o condomínio, 

sem custo.  

 

6.4. A Internet é um serviço que estará disponível no Kit Cliente de cada unidade residencial e no 

Espaço Gourmet. O Kit Cliente possuirá acesso à internet através da porta RJ45, por cabo, e 

através de rede WIFI. Será fornecido um plano de internet promocional, sem custo mensal, com a 

banda de 10 MB Plus pelo período de 6 (seis) meses, a contar data do primeiro evento oficial de 

entrega de chaves aos clientes adquirentes do empreendimento imobiliário, a ser realizado 

pela incorporadora. A promoção do uso de internet sem custo para o empreendimento e para os 

novos condôminos, poderá ser ativada até o prazo de 12 meses, a contar data do primeiro evento 

oficial de entrega de chaves aos clientes adquirentes do empreendimento imobiliário, a ser 

realizado pela incorporadora. Após esse prazo, os novos moradores poderão contratar os 

serviços como qualquer cliente convencional, de acordo com sua escolha e preferência. A 

contratação de internet da Oxman pelo cliente após a promoção, será de sua exclusiva escolha que 

poderá ser realizada ou não, sendo que haverá a disponibilização do caminho de rede ou wifi para 

que os clientes possam contratar outro fornecedor, caso seja de seu interesse, sob pena da 

OXMAN pagar da multa contratual, prevista no Contrato, além do pagamento de perdas e danos e 

demais ônus que a HM 31 possa suportar.” 
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1.2. Por convenção das partes, o presente aditivo inclui ainda, as cláusulas 1.5. e 1.6 no 

CONTRATO, que passam a viger, a partir da assinatura desse instrumento: 

 

“1.5. A CONTRATANTE não se responsabilizará em hipótese alguma por quaisquer questões 

técnicas relacionadas aos serviços, produtos e sistemas disponibilizados pela CONTRATADA ao 

condomínio e aos futuros condôminos, especialmente por defeitos, vícios, projetos, instalações, 

manutenção e falhas na disponibilização dos sistemas, produtos e serviços, sendo que em todas 

essas hipóteses a responsabilidade será única e exclusiva da CONTRATADA.  

 

1.6. Ressaltamos que, a adesão aos produtos, serviços e sistemas da CONTRATADA, gratuitos ou 

não, será de única e exclusiva responsabilidade do futuro adquirente da unidade imobiliária ou do 

condomínio junto à CONTRATADA, devendo ser solicitada a ativação do sistema, produtos e 

serviços pelo futuro adquirente do imóvel ou pelo condomínio, se assim tiverem o interesse 

comercial, sendo que a CONTRATANTE está isenta de qualquer responsabilidade, nesse sentido. ” 

 

II. DA RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 

 

2.1 As Partes, neste ato, ratificam os demais termos e condições estabelecidos no 

CONTRATO, nas propostas comerciais do referido instrumento e seus anexos, não alterados por 

força do presente Aditamento, sendo o presente instrumento parte integrante e complementar do 

CONTRATO e seus anexos, a fim de que todos produzam um só efeito. 

 

III. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

3.1 Declaram as Partes que leram o presente instrumento em todos os seus termos e 

condições e, ainda, concordam, por livre e espontânea manifestação de vontade, com todo o 

pactuado. 

 

3.2 As Partes elegem o Foro da Comarca de Campinas/SP para dirimir quaisquer 

controvérsias oriundas do presente instrumento. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as Partes o presente instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas a seguir nomeadas. 

 

Campinas, 07 de julho de 2020. 

 

PELA CONTRATANTE: 

 

 

____________________________________________________________ 
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PELA CONTRATADA: 

 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. _____________________________  2. _____________________________ 

Nome: Rodrigo Penha     Nome: Sérgio Volpato 
RG nº: 33.678.333-4/SSP-SP    RG nº: 2.011.999-3 
CPF/MF: 348.326.238-50     CPF/MF: 036.226.778-21 

 

 

 

 

 

(Esta página é parte integrante e indissociável do 01 º Aditivo ao Instrumento Particular de 

Contrato de Prestação de Serviços com Fornecimento de Pessoal Especializado celebrado, entre 

a OXMAN e HM 31). 
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