
CAMPANHA OPORTUNIDADES CALÇADA

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO

Pelo presente instrumento particular de “Regulamento de Promoção”, comparece 
CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA., com sede nesta cidade na Avenida 
Paisagista José Silva de Azevedo Neto, nº 200, bloco 03, sala 401, Barra da Tijuca, inscrita 
no CNPJ sob o n° 30.092.068/0001-09, neste ato denominada simplesmente como 
Promotora, representada por seu diretor, ao final assinado, estipula e regulamenta o 
seguinte:

(I) A Promotora, na qualidade de sócia das Sociedades de Propósitos Específicos (SPE) 
abaixo mencionadas, lançou a público os empreendimentos imobiliários abaixo elencados, 
todos situados no estado do Rio de Janeiro:

Nome do Empreendimento Incorporadora do Empreendimento

LIFE 360 – Estrada do Bananal 360, 
Freguesia.

SPE  ESTRADA DO BANANAL 360 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

PORTO BELÍSSIMO – Est. Do Cação, S/N, 
Gleba C, Lote 1 – Portobello, Mangaratiba.

SPE PORTOBELLO – EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO LTDA.

O2 CORPORATE & OFFICES – Av. 
Paisagista José Silva de Azevedo Neto, nº 
200, Barra da Tijuca.

CALÇADA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S.A

MAP OFFICES BAND – Est. Dos 
Bandeirantes nº 8591, Jacarepaguá.

CALÇADA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S.A

BOTANIQUE 211 – Rua Jardim Botânico, 
211, Jardim Botânico.

SPE JARDIM BOTANICO 211 – 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

PARK PREMIUM – Rua Silvia Pozzana, nº 
2760 ou 2820, Recreio dos Bandeirantes.

SPE SILVIA POZZANA 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

AMADEUS MOZART – Pca Floriano 
Peixoto, nº 55 Centro, Rio de Janeiro

CALÇADA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S.A

LEONARDO DA VINCI – Rua Haddock 
Lobo nº 366, Tijuca.

CALÇADA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S.A

VIVA PENHA – Rua Quito, nº 226, Penha. SPE RESERVA I EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO S.A
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(I.1) A Promotora, sem importar em concurso ou entrega de prêmios submetidos a critérios 
aleatórios, assegurará, por critério objetivo, aos adquirentes das unidades dos 
empreendimentos acima listados, que forem alienadas no período compreendido entre 
26/04/2020 a 31/05/2020, prazo este passível de ser prorrogado por mera liberalidade da 
Promotora, para enquadramento da campanha, o direito de receberem, a título de 
promoção, desde que satisfeitas TODAS as condições previstas neste instrumento, os 
PRÊMIOS  e BENEFÍCIOS a seguir arrolados:
 
PRÊMIO 1 – Pagamento de 6 (seis) meses de condomínio, a ser amortizado do saldo 
devedor, tendo por base o valor mensal do condomínio da unidade adquirida, bem como 
pagamento de 6 (seis) cotas mensais de IPTU;

BENEFÍCIO 1 – Aceitação de CARRO como valor de entrada;

BENEFÍCIO 2 -  Saldo fixo por 60 (sessenta) dias
   

(II.1) Habilita-se o Adquirente à presente promoção, estando apto a receber os 
supracitados PRÊMIOS, mediante o cumprimento das seguintes condições:

•  Assinar o instrumento preliminar de aquisição da unidade, dentro dos dias 
abrangidos pela promoção, ou seja, de 26/04/2020 a 31/05/2020;

• Não ficar inadimplente por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos;

• Assinar o instrumento público de compra e venda, ou instrumento de compra 
e venda com financiamento imobiliário com uma instituição bancária de escolha do 
Adquirente, ambos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da 
assinatura do instrumento inicial de aquisição da unidade.

NOVA PENHA – Rua Quito, nº 250, Penha. SPE RESERVA I EMPREENDIMETNO 
IMOBILIÁRIO S.A

MAUI – FASE I E II – Rua Luiz Carlos 
Sarolli, 1850, Pontal Oceânico .

SPE GEORGE SAVALLA 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

STADIO – Rua Henrique Scheid, 21 – 
Engenho de Dentro

SPE STADIO INCORPORADORA E 
CONSTRUTORA LTDA

CONCETTO BIANCO – Rua José Midlin, nº 
100, Recreio dos Bandeirantes.

SPE GLEBA 8 EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO LTDA

VISION OFFICES – Av. Abelardo Bueno, nº 
300, Barra da Tijuca.

SPE ABELARDO BUENO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

MELODIA – Rua Cândido Benício 446, 
Campinho.

SPE CANDIDO BENÍFICO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

AQUARELA CARIOCA – Rua do Bispo, 
191 – Rio Comprido

SPE BISPO EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO LTDA
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(III) Condições adicionais específicas ao PRÊMIO 1:

 (III.1) Relativamente ao Condomínio, a Promotora se responsabiliza a realizar o 
pagamento do condomínio, por 6 (seis) meses, perfazendo 6 (seis) cotas condominiais, 
desde que o Adquirente satisfaça a todas as condições previstas neste instrumento. 

(III.2) A quantia será paga ao Adquirente através de amortização em seu saldo devedor.

(III.3) A Promotora deverá arcar apenas com o valor básico das cotas, excluindo-se aqueles 
referentes aos serviços extraordinários disponibilizados pelo condomínio (salão de festa, 
churrasqueira, dentre outros).

(III.4) Na eventualidade da Promotora se responsabilizar pelo pagamento mensal das cotas 
condominiais diretamente ao condomínio da unidade escolhida pelo adquirente, nos meses 
em que a cota seja superior ao valor básico, por ter havido a incidência de uma das hipótese 
previstas no item (III.3) ou mesmo de outros casos que gerem a sua majoração, o 
pagamento destas cotas caberá ao Adquirente, que será reembolsado pela Promotora, 
no prazo de 30 (trinta) dias, após o envio do comprovante de seu pagamento, sendo certo 
que o reembolso abrangerá apenas o valor básico da cota, de modo que os valores 
extraordinários serão de responsabilidade exclusiva do Adquirente.

(III.5) Relativamente ao IPTU, a Promotora se responsabiliza a realizar o pagamento de 6 
(seis) cotas de IPTU diretamente ao adquirente, a ser feito por amortização no saldo 
devedor.

(III.6) A Promotora deverá arcar tão somente com as cotas normais impostas pela 
Prefeitura, representadas pela “Guia 00” na Certidão Fiscal e Enfitêutica. Eventuais guias 
extraordinárias lançadas pela municipalidade não estão enquadradas na presente 
promoção, seja qual tempo for.

A contemplação do PRÊMIO 1 terá início na data de assinatura do Recibo de Sinal e 
Princípio de Pagamento e se estenderá pelos 5 (cinco) meses subsequentes. 

(IV) Condições adicionais específicas ao BENEFÍCIO 1:

(IV.1) O BENEFÍCIO 1 será contemplado a todos os empreendimentos citados no item I, 
durante o período em que perdurar a promoção;

(IV.2) Serão somente aceitos os bens móveis caracterizados como veículos automotores 
sobre eixo de quatro rodas, qual seja, CARRO DE PASSEIO; 

(IV.3) A apuração do BENEFÍCIO 1 será feita com base na tabela FIPE, onde a Promotora  
efetuará o pagamento de até 90% (noventa por cento) da respectiva tabela para veículos 
que tenham no máximo 4 (quatro) anos de fabricação e que a diferença entre o valor da 
avaliação e o valor da tabela FIPE não ultrapasse 10%, dependendo de aceitação de acordo 
com as condições de conservação em que o veículo automotivo estiver, onde será 
prevalecida a negociação comercial.
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(IV.4) Serão aceitos veículos automotores que tenham até 10% do valor do imóvel em 
negociação, valor este que será abatido do saldo devedor e considerado como entrada.

(V) Condições adicionais específicas ao BENEFÍCIO 2:

(V.1) O BENEFÍCIO 2 será contemplado a todos os empreendimentos citados no item I, 
durante o período em que perdurar a promoção;

(V.2) O saldo devedor será fixo e irreajustável pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias a 
contar da data da assinatura do Instrumento preliminar.

(V.3) Após o prazo citado no item VII.2, até que haja a efetiva assinatura do contrato de 
financiamento bancário ou quitação por recursos próprios, o saldo devedor continuará a ser 
atualizado e sofrerá a incidência de juros, incidência esta somente para os imóveis já 
devidamente construídos.

(VI) Condições Gerais:

(VI.1) A presente PROMOÇÃO se destina a pessoas físicas ou jurídicas, no que concerne 
ao prêmio 1 e benefícios, estas últimas nas pessoas de seus devidos representantes 
legais, em consonância com e nos limites de seus contratos sociais e/ou atas/estatutos e 
regimentos internos. Sendo certo que o Prêmio 2 se aplica apenas às pessoas físicas.

(VI.2) O Adquirente declara ter ciência e concorda que na hipótese de optar pelo 
financiamento bancário será exclusivamente de sua responsabilidade a obtenção deste, não 
recaindo sobre a Promotora qualquer ônus por eventual atraso de análise e aprovação da 
instituição financeira ou pendência de regularização de documentação e que só fará jus aos 
PRÊMIOS e BENEFÍCIOS  caso efetive a aquisição do financiamento ou celebre o 
instrumento público de compra e venda em até 60 (sessenta) dias corridos a contar da 
assinatura do instrumento inicial de aquisição.

(VI.3) Na hipótese de inadimplência de qualquer parcela eventualmente devida em favor da 
Promotora, seja por qual motivo for, o Adquirente estará automaticamente excluído da 
promoção, sem direito a qualquer tipo de indenização ou compensação, não fazendo jus aos 
PRÊMIOS ora concedidos. 
 
(VI.4) Não há limitações quanto à reincidência de CPF ou CNPJ do Adquirente, que por sua 
vez poderá se beneficiar dos PRÊMIOS ora consignados na aquisição de 02 (dois) ou mais 
imóveis dos empreendimentos que integram a presente PROMOÇÃO, eis que serão tantos 
prêmios quanto forem o numero de unidades adquiridas, na forma prevista no presente 
instrumento.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2020.

__________________________________________________________
CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA.

JOÃO PAULO RIO TINTO DE MATOS
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DE ACORDO:     

_________________________________
NOME
CPF

_________________________________
NOME
CPF
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