
REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL “INDIQUE UM 

AMIGO”. 

 

 

1. DADOS DA EMPRESA PROMOTORA. 

1.1. MARCO – VENDA, INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 68852177/0001-50, com sede à 

Avenida Irmãos Pereira, n.º 963, Sala T. 12, na cidade de Campo Mourão, estado do 

Paraná, CEP: 87301-010, doravante denominada EMPRESA PROMOTORA, que pelo 

presente regulamento veicula a Promoção “INDIQUE UM AMIGO”, bem como 

estabelece as condições e critérios de participação e premiação, conforme as cláusulas 

seguintes.  

2. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PROMOÇÃO.  

2.1. A participação nesta Promoção terá início na data de 05 de agosto de 2019 e encerrar-

se-á em 04 de outubro de 2019 (Período de Vigência). Sendo assim, não serão aceitas 

indicações e cadastros de amigos realizados após a data de 04 de outubro de 2019.  

3. DOS PRODUTOS OBJETO DA CAMPANHA. 

3.1. Está Promoção é válida para os participantes que adquirirem um dos seguintes 

objetos: 

• Unidade Habitacional Modelo Esquina, com 71.62 m2 de área construída, 

compreendendo 01 (uma) casa de alvenaria com suas dependências, benfeitorias e 

instalações, localizadas no loteamento Jardim Cidade Alta II, na cidade de Campo 

Mourão-PR. 

• Unidade Habitacional Modelo Sobrado, com 102,71 m2 de área construída, 

compreendendo uma (01) casa de alvenaria com suas dependências, benfeitorias e 

instalações, localizados no loteamento Jardim Cidade Alta II, na cidade de Campo 

Mourão-PR. 



4. DOS PARTICIPANTES E DO TERRITÓRIO DE COBERTURA DA 

PROMOÇÃO. 

4.1. Esta promoção tem validade em todo território nacional e é destinada a todo e 

qualquer participante, desde que pessoa física, maior de 18 (dezoito) anos de idade, 

residente e domiciliado no Brasil e que preencha as demais condições de participação 

estabelecidas neste regulamento.  

5. DA MECÂNICA DA PROMOÇÃO.  

5.1. Para participar da Promoção “INDIQUE UM AMIGO”, os participantes deverão 

indicar um amigo que deverá realizar a COMPRA de um dos objetos dispostos no 

item 3.1 dentro do Período de Vigência estabelecido no item 2.1, devendo a compra 

ser realizada na sede da empresa MARCO – VENDA, INCORPORAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO LTDA, ora EMPRESA PROMOTORA, localizada à Avenida 

Irmãos Pereira, n.º 963, Sala T. 12, na cidade de Campo Mourão, estado do Paraná, CEP: 

87301-010 

5.2. Os participantes deverão acessar o site da EMPRESA PROMOTORA 

(www.marcovic.com.br) no qual haverá um link que irá direcioná-los para o regulamento 

da Promoção. Neste regulamento, os participantes encontrarão os dados do número de 

WhatsApp da EMPRESA PROMOTORA, no qual deverão enviar mensagem com os 

dados de seu amigo que irá realizar a COMPRA de um dos objetos da Promoção e 

também deverá indicar seus dados para cadastro, sendo necessário os seguintes 

documentos:  

• Nome completo, CPF, endereço, data de nascimento, telefone e e-mail.  

5.3. Ao enviar a mensagem para o número de WhatsApp da EMPRESA PROMOTORA 

indicando um amigo que irá COMPRAR um dos objetos da Promoção com os 

respectivos dados, os participantes receberão uma mensagem da EMPRESA 

PROMOTORA confirmando seu cadastro na Promoção.   

5.4. O recebimento da confirmação do item 5.3 é a garantia do participante de que seu 

cadastro está devidamente registrado nos servidores da EMPRESA PROMOTORA, e, 

assim, de que sua participação na Promoção está assegurada.  



5.5. Os participantes para participarem da Promoção, deverão enviar mensagem com seus 

dados e de seu amigo que irá COMPRAR um dos objetos da Promoção para o número 

de WhatsApp (44) 3523-2323. 

5.6. Para ser contemplado nesta Promoção, é necessário além da indicação de um amigo, 

que este também realize a COMPRA de um dos objetos da Promoção, NÃO sendo 

suficiente apenas a indicação de um amigo.  

5.7. A COMPRA disposta no item 5.6 será dada como certa, apenas após a assinatura do 

contrato e da confirmação do pagamento/compensação do valor da entrada de um dos 

objetos da Promoção 

5.8. A participação na Promoção pode se encerrar antes do período de vigência 

estabelecido no item 2.1, a depender da duração do estoque dos produtos da Promoção, 

sendo que, no término do estoque antes do fim do período de vigência, não será devido 

pela EMPRESA PROMOTORA qualquer outro valor ou brinde, a qualquer título. 

5.9. Caso o estoque de produtos e brindes da Promoção se esgote antes do prazo previsto 

no item 2.1 do presente regulamento, a Promoção será automaticamente encerrada.  

5.10. Fica expressamente determinado que indicações e compras efetuadas fora do 

período de vigência da Promoção, serão prontamente desconsiderados.   

5.11. Caso o amigo indicado (comprador) venha a ser indicado por mais de um amigo, 

valerá a indicação que for feita primeiro no número de WhatsApp da EMPRESA 

PROMOTORA. 

6. DO BRINDE.  

6.1. Para esta Promoção será destinado o seguinte brinde: 02 (DUAS) DIÁRIAS NO 

TERMAS DE JUREMA RESORT.  

6.2. A utilização do brinde terá início a partir das 17:00hrs (check-in/1º díaria) e será 

finalizada às 15:00hrs (check-out/2º diária), conforme regulamento do Termas de Jurema. 



6.2. Terão direito ao brinde disposto no item 6.1, os participantes que indicarem um amigo 

e também os clientes finais indicados que COMPRAREM um dos objetos da Promoção, 

ambos com direito a 01 (um) acompanhante.  

6.3. Não está incluso no brinde procedimentos do Spa e os demais serviços extras como: 

quaisquer bebidas, porções, pesca, jogos e passeios para os quais são exigidas fichas 

(cavalo, charretes, carrinho elétrico, pedalinhos, bicicletas, jogos eletrônicos, arborismo 

e tirolesa). 

6.4. O brinde não poderá, em hipótese alguma, ser trocado por dinheiro ou por qualquer 

outro bem.  

6.5. Será de livre escolha da EMPRESA PROMOTORA as datas em que os 

participantes contemplados iram fazer uso do brinde estipulado no item 6.1, não podendo 

em hipótese alguma serem alteradas pelos participantes ganhadores.  

6.6. Caso na data determinada pela EMPRESA PROMOTORA, os participantes 

ganhadores da Promoção não possam usufruir do brinde, este será dado por realizado, não 

sendo permitido aos participantes contemplados exigirem quaisquer perdas e danos.  

6.7. As respectivas datas que os participantes contemplados poderão fazer uso do brinde, 

lhe serão comunicados 15 (quinze) dias antes.  

6.8. Todos participantes além de preencherem todos os requisitos deste regulamento, 

deverão observar todas as normas/regulamento disposto pelo TERMAS DE JUREMA.  

7. DA ENTREGA DO BRINDE.  

71. O brinde é pessoal, intransferível e será entregue aos contemplados, sem qualquer 

ônus, no endereço da EMPRESA PROMOTORA. 

7.2. Os ganhadores deverão, comprovar serem o titular do cadastro realizado no número 

de WhatsApp da EMPRESA PROMOTORA, apresentando-a, CPF, documento com 

foto e comprovante de residência originais, bem como deverão assinar o recibo de 

contemplação e entrega do prêmio, que lhe serão apresentados pela EMPRESA 

PROMOTORA. 



7.3. Caso os ganhadores da Promoção não apresentem os documentos dispostos no item 

7.2 ou não se verifique a veracidade das informações prestadas no cadastro da Promoção, 

os contemplados perderão o direito ao brinde. 

7.4. Caso o brinde não seja reclamado em até 120 (cento e vinte) dias contados da data 

de compra de um dos objetos da Promoção ou os contemplados não sejam localizados 

neste período, os ganhadores perderão o direito ao brinde.  

7.5. A responsabilidade da EMPRESA PROMOTORA em relação aos ganhadores 

cessará com a entrega do brinde, que serão entregues livres e desembaraçados de 

quaisquer ônus.  

8. DA DESCLASSIFICAÇÃO.  

8.1. Os participantes serão excluídos automaticamente da Promoção em caso de fraude 

ou qualquer ato de má-fé, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou 

documental.  

8.2. Também serão desclassificados automaticamente os participantes que realizarem 

cadastro fora do período de vigência da Promoção.  

9. DA POLÍTICA DE SUPORTE E ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE. 

9.1. Em caso de dúvidas relacionadas a este regulamento/Promoção, os participantes 

poderão entrar em contato com a EMPRESA PROMOTORA pelo telefone (44) 3523-

2323 e e-mail: marcovic@marcovic.com.br 

9.2. As dúvidas sobre o regulamento/Promoção serão respondidas no prazo máximo de 

72 (setenta e duas) horas, após o contato do participante.  

9.3. A EMPRESA PROMOTORA não se responsabilizará pelos cadastros que não 

forem realizados por problemas na transmissão de dados no servidor, em provedores de 

acesso de usuários, sem exclusão das demais situações decorrentes de caso fortuito ou 

força maior.  

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS.  



10.1. A Promoção será divulgada através do site da EMPRESA PROMOTORA 

(www.marcovic.com.br), redes sociais, televisão e materiais de ponto de venda 

localizados na sede da EMPRESA PROMOTORA, como em outros meios de livre 

escolha e responsabilidade da mesma.  

10.2.  A presente Promoção poderá ser encerrada antes do prazo aqui estabelecido, caso 

o estoque de produtos e brindes se esgote. 

10.3.  Ao participar da presente Promoção, nos termos deste regulamento, os participantes 

reconhecem e aceitam expressamente que a EMPRESA PROMOTORA não é 

responsável, nem poderá ser responsabilizada, por qualquer dano ou prejuízo oriundo de 

sua participação e/ou da eventual aceitação do brinde. 

10.4. Os participantes contemplados, desde já, autorizam o uso, pela EMPRESA 

PROMOTORA, pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do brinde, 

de suas imagens, sons de vozes, performances e nomes, em filmes publicitários 

veiculados em mídia eletrônica, internet, fotos, cartazes, anúncios em jornais, revistas e 

outros e em qualquer outra forma de mídia impressa ou eletrônica, a serem divulgados no 

território nacional, referentes à divulgação da conquista da Promoção, sem qualquer ônus 

à EMPRESA PROMOTORA. 

10.5. A EMPRESA PROMOTORA providenciará os mecanismos necessários para 

garantir o perfeito funcionamento da mecânica da Promoção, bem como a segurança no 

ambiente virtual, no limite de suas responsabilidades. 

10.6. A participação na presente Promoção caracteriza, por si, a aceitação pelos 

participantes de todos os termos e condições estabelecidas neste Regulamento. 

10.7. Ficam impedidos de participarem desta Promoção, sócios e funcionários da 

EMPRESA PROMOTORA, bem como das empresas aderentes ou de qualquer empresa 

envolvida em qualquer aspecto da gestão da Promoção, incluindo parentes até segundo 

grau e cônjuges ou/e conviventes.  

10.8. Na hipótese da ocorrência da verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa 

de burlar as disposições do presente regulamento e suas regras, o participante perderá o 



direito ao brinde, sem prejuízo de qualquer outra medida que possa eventualmente ser 

tomada por parte da EMPRESA PROMOTORA. 

10.9. O presente regulamento poderá ser alterado e/ou a Promoção suspensa ou cancelada, 

sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo 

imprevisto que esteja fora do controle da EMPRESA PROMOTORA e que, de alguma 

forma, comprometa sua realização da maneira originalmente planejada. 

10.10. Ficam os participantes cientes, desde já, que não poderão utilizar-se de meios 

escusos para participar desta Promoção e/ou de mecanismos que criem condições de 

participação irregular, desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de 

participação previstas neste regulamento, situações essas que, quando identificadas, serão 

consideradas como infração aos termos do presente regulamento, ensejando o 

impedimento da participação e/ou o imediato cancelamento da participação, sem prejuízo, 

ainda, das medidas cabíveis a serem adotadas pela EMPRESA PROMOTORA em face 

do participante infrator. 

10.11. Esta Promoção enquadra-se na modalidade Indicou-Comprou-Ganhou e 

independe de qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde, concurso ou operação 

assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no artigo 1º 

da Lei Federal 5.768/71.mo renda da União, na forma da  


