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ADITAMENTO AO REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL  

“EVEN MUITO + OPÇÕES E CONDIÇÕES”,  

ESTENDENDO O PERÍODO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

 

1.  Neste Instrumento EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., empresa com sede 

nesta Capital, à R. Hungria nº 1.400, 2º and., Jd América, CEP: 01455-000, CNPJ/MF nº 

43.470.988/0001-65, por si e por empresas do GRUPO EVEN localizadas no Estado de São Paulo, 

todas em conjunto doravante denominadas simplesmente GRUPO EVEN, responsáveis pela 

Campanha Promocional “Even Muito + Opções e Condições” com início em 01/07/2020 formaliza 

nova prorrogação do prazo de vigência de referida Campanha até 31/12/2022. 

 

2. A Campanha “Even Muito + Opções e Condições” doravante designada simplesmente 

“PROMOÇÃO” prosseguirá, por mera liberalidade do GRUPO EVEN, até 31de Dezembro de 2022 

nos mesmos termos informados no Regulamento datado de 30 de Junho de 2020 ora ratificados e 

consolidados pelas regras que se encontram abaixo dispostas.  

 

3.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

3.1 A presente PROMOÇÃO será destinada aos clientes que entregarem a documentação 

necessária e adquirirem, observados os requisitos abaixo, exclusivamente a partir do dia 01 de 

Agosto de 2022 até 31 de Dezembro de 2022, unidade autônoma do GRUPO EVEN nos 

Empreendimentos listados no Anexo I.  Estão excluídos da PROMOÇÃO todos os Empreendimentos 

listados no Anexo II. 

 

3.1.1.  A presente PROMOÇÃO poderá ser prorrogada a exclusivo critério do GRUPO EVEN. 

 

3.2 A presente PROMOÇÃO será válida única e exclusivamente a partir das 08:00hs do dia 01 de 
Agosto de 2022  até às 22:00hs do dia 31 de Dezembro de 2022, ou enquanto durar o estoque de 
unidades do GRUPO EVEN relacionadas no Anexo I. Caso todas as unidades sejam vendidas antes 
do término da PROMOÇÃO a mesma será considerada encerrada, dando-se ampla divulgação a 
todos no site https://www.even.com.br/regulamento/remanescentes2022.pdf 

 

3.3. Para os fins da presente PROMOÇÃO, os clientes nesta situação serão denominados 

simplesmente “PARTICIPANTES”. 

 

3.4 Para participar da PROMOÇÃO, o PARTICIPANTE deverá, exclusivamente, no período 

informado acima em 3.2:  

 

(i) preencher este Regulamento com os seus dados pessoais e os dados da unidade que pretende 

adquirir;  

https://www.even.com.br/regulamento/remanescentes2022.pdf
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(ii) encaminhar o Regulamento preenchido no ato da compra ao corretor credenciado, uma vez que 

este Regulamento passará a fazer parte integrante do Instrumento Venda e Compra de Unidade 

Autônoma;  

(iii) encaminhar ao corretor credenciado a documentação necessária, prevista no item 3.4.1, para 

a aquisição da unidade negociada do empreendimento; e,  

(iv) encaminhar ao corretor credenciado, o Instrumento de Venda e Compra de Unidade Autônoma 

devidamente assinado. 

 

3.4.1 Para atendimento da condição prevista no item (iii) do 3.4 supra, a documentação a ser 

entregue pelo PARTICIPANTE no ato da compra, sem prejuízo de serem solicitados outros 

documentos que se façam necessários, e dentro do prazo indicado no item 3.2, corresponde a: 

 

a) Documentação Pessoal:  RG;  CPF;  Comprovante de Residência;  Certidão de Estado Civil. 

 

b) Documentação de Renda:  

Assalariado:  Três últimos holerites;  IRPF atual. 

Empresário ou Profissional Autônomo:  IRPF atual;  Últimos três meses completos de extratos 

bancários;  Contrato social (se pessoa jurídica). 

Renda Informal:  Últimos três meses completos de extratos bancários. 

 

c) Documentação solicitada em caso de uso do FGTS: Extrato do FGTS. 

 

3.4.2. A simples entrega da documentação relacionada no item 3.4.1 acima, de forma alguma, 

configura venda, promessa, proposta ou negócio efetivado, tratando-se de cadastro para fins de 

análise sócio econômica de potenciais futuros clientes, a aquisição da unidade é caracterizada pela 

efetiva assinatura, por parte do PARTICIPANTE e do GRUPO EVEN no respectivo Instrumento de 

Venda e Compra de Unidade Autônoma. 

 

4. DA CONTEMPLAÇÃO 

 

4.1 O PARTICIPANTE que atender todas as disposições contidas no presente Regulamento e que 

adquirir imóvel nos Empreendimentos já entreguesi, informados no Anexo I, contará com valor fixo 

da parcela do financiamento por 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do Instrumento de 

Venda e Compra de Unidade Autônoma. 

 

4.1.1.  Essa condição não é cumulativa a outras negociadas no ato da venda e compra, entre o 

compromissário comprador e o corretor de plantão. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1 A veracidade dos documentos enviados pelo PARTICIPANTE ao GRUPO EVEN bem como das 

informações por ele prestadas, serão exclusivamente responsabilidade dele PARTICIPANTE, sendo 
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automaticamente excluído da presente PROMOÇÃO em caso de fraude, podendo ainda, responder 

por crime de falsidade ideológica, documental ou qualquer outra conduta de natureza criminal ou 

cível que venha a ser constatada, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. 

 

5.2. 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 PARTICIPANTE ao GRUPO EVEN com vistas à divulgação deste evento promocional. 

 

5.3. Eventuais esclarecimentos relativos à presente PROMOÇÃO bem como ao preço da unidade 

e demais condições de aquisição serão prestados pela equipe de corretores credenciados das 

empresas de intermediação imobiliária que desempenharão suas atividades no período indicado 

como válido para esta PROMOÇÃO. 

 

5.4. A presente promoção é pessoal e intransferível, valendo exclusivamente para o 

PARTICIPANTE que assinar o Instrumento de Venda e Compra de Unidade Autônoma com o Grupo 

Even, dentro do prazo previsto no item 3 e observado o quanto disposto neste Regulamento. 

 

5.5. O presente Regulamento poderá ser consultado a qualquer momento em  
https://www.even.com.br/regulamento/remanescentes2022.pdf 

  

 
5.6. A participação na presente PROMOÇÃO caracteriza, por si, a aceitação por parte dos 
PARTICIPANTES de todos os termos e condições estabelecidas neste regulamento. 
 

São Paulo,                                                   . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [MRB1]: Aguardo informação sobre o link para 

consulta. 

https://www.even.com.br/regulamento/remanescentes2022.pdf
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DECLARO QUE TOMEI CONHECIMENTO PRÉVIO, ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM TODAS AS 

CONDIÇÕES DO PRESENTE REGULAMENTO, NÃO RESTANDO DÚVIDA QUANTO AO MATERIAL 

DIVULGADO. 

 

 

Declaro ainda que estou ciente que a simples entrega da documentação relacionada no item 3.4.1 

do Regulamento da Campanha “EVEN MUITO + OPÇÕES E CONDIÇÕES” de forma alguma, configura 

venda, promessa, proposta ou negócio efetivado, tratando-se de cadastro para fins de análise sócio 

econômica de potenciais futuros clientes. 

 

(  ) ADESÃO À PROMOÇÃO 

 

 

(  ) NÃO-ADESÃO À PROMOÇÃO 

 

 

 

ASSINATURA DO PARTICIPANTE 

  

 

 

Nome completo:  

CPF:  RG:  

E-mail:  

Endereço:  

 

Empreendimento adquirido:   

Unidade:   Torre:  

 

 
i Empreendimentos que contam com habite-se, Instituição e Convenção de Condomínio registradas no Cartório 

competente. 


