
 
 

 

Promoção Sua Economia Vale um Prêmio 
Art. 1° – A ENG3 é a responsável pela presente PROMOÇÃO, cujo programa será 
gerido ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, situada na RJ 124 KM 35 - 
Itatiquara - Araruama/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 26.226.292/0001-79, doravante 
denominada apenas ENG3. 

Art. 2° – O período de participação se inicia a partir de 00h00 do dia 01 de outubro de 
2021 e se estende até às 23h59 do dia 31 de outubro de 2021. 

Art. 3° – Esta PROMOÇÃO não implica em qualquer tipo de sorteio ou operação 
assemelhada e independe de qualquer tipo de modalidade de álea ou competição, não 
estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida na Lei 5.768/71. 

Art. 4° – Poderão participar desta PROMOÇÃO todas as pessoas físicas e jurídicas, 
situadas em território nacional, que preencherem o formulário de indicação situado no 
site da ENG3. 
§ 1° – Ficam impedidos de participar desta PROMOÇÃO os funcionários da ENG3, 
familiares dos sócios, bem como os terceiros que tenham contrato de representação 
comercial com a ENG3. 
§ 2° – O participante deve ter pelo menos 18 anos de idade. 
§ 3° – O participante deve ler e estar de acordo com todas as cláusulas do presente 
regulamento. 

Art. 5° – Entende-se por GANHADOR cliente que realizar o fechamento do contrato 
dentro do prazo estabelecido no artigo 2º. 

Art. 6° Para que o CLIENTE tenha direito aos benefícios previstos no presente 
Regulamento, ele deverá; 
a) O CLIENTE deverá ter assinado o contrato de venda; 
b) O CLIENTE deverá ter pago o contrato A VISTA ou através de FINANCIAMENTO 
BANCÁRIO. 

Art. 7° – Caso o CLIENTE já tenha iniciado a negociação com a ENG3 nos meses 
anteriores, e venha a realizar a assinatura do contrato no período estabelecido no artigo 
2º, ou a proposta já esteja vencida, não poderá participar da promoção. 

Art. 8° – No caso de contratos múltiplos, ou seja, mais de um CONTRATO para o 
mesmo CLIENTE a promoção só será válida em apenas um contrato. 

Art. 9° – O GANHADOR receberá como PRÊMIO desta PROMOÇÃO:  
a) Duas diárias na pousada João Fernandes, incluso café da manhã, hospedagem com 
direito à um acompanhante; 

b) Um   VOUCHER para ser utilizado na Forneria Belli com direito à 10%  de 
DESCONTO; 



 
 

 

Art. 10° - A ENG3 entregará os VOUCHER ao GANHADOR no ato da assinatura do 
contrato, momento em que deverá indicar quais os dois beneficiários do PRÊMIO. 

Art. 11° -  O GANHADOR deverá entrar em contato telefônico com a POUSADA 
PARIA JOÃO FERNANDES em até 7 dias corridos, através do número (22)2623-4000 
e informar o código contido no verso do VOUCHER do PRÊMIO, sob pena de não se 
beneficiar da PROMOÇÃO, para realizar o agendamento. 

Art. 12° - O PRÊMIO relacionado às diárias na POUSADA PRAIA JOÃO 
FERNANDES não serão validas aos finais de semana, feriados e períodos de alta 
temporada, podendo haver exceção em caso de autorização da própria pousada, não 
possuindo à ENG3 nenhuma responsabilidade sobre esse ato. 

Art. 13° - A responsabilidade da ENG3 se resume apenas ao pagamento do valor 
correspondente às 2 diárias previstas no PRÊMIO, e em conformidade com as condições 
aqui estabelecidas. 

Art. 14° – Há a possibilidade de o GANHADOR optar por, ao invés de usufruir do 
PRÊMIO, autorizar a ENG3 à doar a quantia para uma instituição de caridade sem fins 
lucrativos a seu critério ou indicada pela da própria ENG3. 

Art. 15° – A ENG3 se reserva o direito de utilizar – para fins comerciais e promocionais 
– todas as informações, nome e imagem dos participantes desta PROMOÇÃO, 
renunciando estes, a qualquer pagamento, desde que respeitadas as disposições vigentes. 
Todas as informações contidas no banco de dados serão de propriedade da ENG3 e 
poderão ser utilizadas para fins comerciais e de marketing. 

Art. 16° – É vedado ao GANHADOR vender ou repassar gratuitamente o PRÊMIO para 
terceiros, devendo este somente ser utilizado pelas pessoas indicadas no momento da 
assinatura do contrato. 

Art. 17° – Será desconsiderado para fins desta PROMOÇÃO o CLIENTE que praticar 
ato ilegal, ilícito ou que contrariar os objetivos e regras deste Regulamento. 

Art. 18° – Ao assinar este CONTRATO manifestará sua anuência e concordância com 
todos os termos deste Regulamento. 

Art. 19° – Todas as dúvidas, divergências ou situações não previstas nesse regulamento 
serão julgadas e decididas, de forma soberana e irrecorrível, por uma comissão nomeada 
pela ENG3 para tal finalidade. 

Art. 20° – A PROMOÇÃO poderá ser encerrada/cancelada a qualquer tempo, sendo que 
será divulgado seu término por meios de comunicação, com prazo antecedente de 10 
(deis) dias do término. 

Art. 21° – A CAMPANHA estará vigente a partir do dia 01/10/2021 e só serão válidas 
premiações a partir desta data até a data final em 31/10/2021. 
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