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REGULAMENTO CAMPANHA “SEU BRZ EM UM MATCH” 

 
 
 
1. A campanha “Seu BRZ em um Match” é promovida pela BRZ EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES S.A., com sede à Rua Padre Marinho, nº. 37, bairro Santa Efigênia, em Belo 
Horizonte (MG), devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.065.053/0001-41.  
 
2. A referida campanha é restrita aos ADQUIRENTES de unidades habitacionais nos 
empreendimentos da BRZ, em todas as praças de sua atuação.  
 

2.1. Poderão participar da campanha os ADQUIRENTES que assinarem contrato de 
compra e venda de imóvel com a BRZ de 01/06/2020 a 30/06/2020. 
 
2.2. Nos casos em que houver financiamento, também será pré-requisito para receber o 
prêmio a efetiva assinatura de contrato de mútuo junto à Caixa Econômica Federal. 
 
2.3. Cada contrato de compra e venda assinado, dará direito a um voucher no valor de 
R$500,00 (quinhentos reais).  

 
 
3. PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. Poderão participar da campanha exclusivamente os ADQUIRENTES de imóveis da BRZ, em 
qualquer de seus empreendimentos, que assinarem contrato de compra e venda de imóvel de 
01/06/2020 a 30/06/2020. 
 
3.2. A participação é gratuita.  
 
3.3. Não será permitida a participação de funcionários da BRZ e terceirizados.  

 
4. EMPREENDIMENTO PARTICIPANTE:  
 
4.1. Os ADQUIRENTES de qualquer empreendimento da BRZ poderão participar da presente 
campanha. 
 

5. PRÊMIO 
 
5.1. O ADQUIRENTE terá direito a um voucher/cartão eletrônico no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais).  
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5.2. O voucher/cartão eletrônico poderá ser utilizado na compra de produtos em qualquer 
uma das lojas Extra, Pão de Açúcar, Casas Bahia e Ponto Frio localizadas em todo território 
brasileiro informadas no voucher. 

 
5.3. Os valores creditados nos cartões/vouchers terão validade de 1 (um) ano a contar da data 
do crédito. 

 
5.4. A BRZ não se responsabiliza pela perda, roubo ou extravio do cartão/voucher. 

 
5.5. Na modalidade de vale-brinde sendo a premiação instantânea a todos que cumprirem o 
Item 2 e 3 deste termo seguindo todos os requisitos constantes nos artigos 23 e 24 do Decreto 
nº 70.951/72. O valor máximo de cada prêmio nesta modalidade é de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), conforme disposição do MF. 

 
5.6. Para resgatar o prêmio descrito no item 5.1., o ADQUIRENTE deverá entrar em contato 
com estande de vendas da sua cidade, para agendar a retirada do cartão/voucher. O 
cartão/voucher poderá será entregue bloqueado, ocasião em que o crédito liberado em até 7 
(sete) dias úteis após sua retirada.  

 
5.7. O ADQUIRENTE somente receberá o prêmio decorrente da campanha se não existir 
nenhum débito vencido em aberto junto à BRZ, bem como mediante assinatura do contrato de 
mútuo com a Caixa Econômica Federal quando aplicável. 
 
 
6. REGRAS GERAIS 
 
6.1. Será desconsiderado o ADQUIRENTE que praticar ato ilegal, ilícito ou que contrariar os 
objetivos e regras deste regulamento. 
 
6.2. A campanha não será válida em casos de permuta e/ou troca de unidades. 
 
6.3. O recebimento do prêmio somente se dará após a assinatura do contrato com a Caixa 
Econômica Federal, além de constatação de ADIMPLÊNCIA no período. 
 
6.4. Com a participação no evento em referência, o ADQUIRENTE, desde já, concorda e 
autoriza a utilização, gratuita, de seu nome, dos direitos de imagem e voz, inclusive fotografias, 
filmagens ou gravações, as quais tenham por objetivo promover a divulgação dos resultados e 
consequentemente reforço de mídia publicitária, durante a promoção e após seu término, 
ocasião em que poderá ser encaminhada comunicação à parte, sem qualquer ônus ou 
encargos para BRZ, ou para empresa realizadora deste evento. 
 
6.5. O prêmio é pessoal e intransferível, não sendo admitida sua negociação ou substituição 
por outra espécie de bens ou serviços. 
 
6.6. O ADQUIRENTE declara que concorda com todas as condições estipuladas neste 
regulamento, sem qualquer ressalva ou restrição. 
 
6.7. Em momento algum, poderá a BRZ ser responsabilizada por participações enviadas de 
modo incompleto, incorreto, inválido e/ou impreciso, sem exclusão das demais situações 
decorrentes de caso fortuito ou força maior.   
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6.8. Nenhuma responsabilidade será assumida pela BRZ, no decorrer e posteriormente ao 
período de participação nesta campanha, por quaisquer problemas que independam da 
atuação e/ou intervenção da mesma, e que sejam decorrentes da participação e o 
preenchimento do cadastro de participação e/ou outras ações requeridas para a efetiva 
participação nesta campanha, incluindo, sem limitação, as tentativas de fraude, e ou 
falsificação.  
  
6.9. Em atenção ao artigo 10 do decreto 70.951/72, não farão parte da premiação ou da 
campanha medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, 
bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados e outros produtos que venham a ser relacionados 
pelo Ministério da Fazenda.   
 
6.10 A participação nesta campanha não gerará ao Participante e/ou contemplado nenhum 
outro direito ou vantagem que não esteja expressamente previsto neste Regulamento. 
 
6.11. Ao aderir às condições desta campanha, os participantes declaram, desde já, que estão 
cientes de todo o conteúdo deste Regulamento, e que concordam expressamente com todas 
as cláusulas e condições nele estabelecidas.  
 
6.12. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão 
julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela BRZ. 
 
 
Belo Horizonte/MG, 01 de junho de 2020. 
 
 

 
________________________________________ 
BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A. 

 
 
 

________________________________________ 
ADQUIRENTE 

 
 
 
 
 


