
 

 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO COMPRA PREMIADA MORAR 

 

1. DA AÇÃO COMPRA PREMIADA MORAR 

1.1 A presente promoção é realizada pela Morar Construtora e Incorporadora LTDA, inscrita sob o CNPJ 

27.318.674/0001-95 e sediada na Av. Fernando Ferrari, 1080, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29066-380.  

 

1.2 Durante o período da Ação ou enquanto durar o estoque, qualquer pessoa física, com no mínimo de 18 

(dezoito) anos de idade, residente em território nacional, que adquirir um dos produtos participantes será 

comtemplado com o prêmio, de acordo com o descrito no item 2. 

 

2. PRODUTOS PARTICIPANTES E PREMIAÇÕES. 

2.1 Produtos participantes e premiações: 

 

Compre (produtos participantes) Ganhe 

Vista do Bosque Condomínio Clube 

Direito a rodar uma vez a roleta promocional nas 
lojas da Morar, em Serra ou Vila Velha. Prêmios 
disponíveis na roleta: Grill Arno GNOX Dual inox 
com abertura de 180º - 110 volts  ou 
Churrasqueira Gourmet CGB2 N Com 
Termostato Britânia - 110 volts ou Máquina de 
café expresso de cápsula TRES POP Plus S27 - 
110 volts ou Processador Philips Walita Viva 
RI7630, 600W, 127V, 4 em 1 - 110 volts ou 
Aspirador de Pó e Agua Acqua Power AQP20 
Preto - 110 volts ou Fritadeira Elétrica sem óleo 
In Brasil AIR FRYER INBFR01, 127V, 1300W + 
Cortador de legumes - 110 volts. Cada compra 
da direito a apenas 01 (um) dos prêmios. 

Vista do Horizonte Condomínio Clube 

Direito a rodar uma vez a roleta promocional nas 
lojas da Morar, em Serra ou Vila Velha. Prêmios 
disponíveis na roleta: Grill Arno GNOX Dual inox 
com abertura de 180º - 110 volts  ou 
Churrasqueira Gourmet CGB2 N Com Termostato 
Britânia - 110 volts ou Máquina de café expresso 
de cápsula TRES POP Plus S27 - 110 volts ou 
Processador Philips Walita Viva RI7630, 600W, 
127V, 4 em 1 - 110 volts ou Aspirador de Pó e 
Agua Acqua Power AQP20 Preto - 110 volts ou 
Fritadeira Elétrica sem óleo In Brasil AIR FRYER 
INBFR01, 127V, 1300W + Cortador de legumes - 
110 volts. Cada compra da direito a apenas 01 
(um) dos prêmios. 

Vista da Reserva Condomínio Clube 

Direito a rodar uma vez a roleta promocional nas 
lojas da Morar, em Serra ou Vila Velha. Prêmios 
disponíveis na roleta: Grill Arno GNOX Dual inox 
com abertura de 180º - 110 volts  ou 
Churrasqueira Gourmet CGB2 N Com Termostato 
Britânia - 110 volts ou Máquina de café expresso 
de cápsula TRES POP Plus S27 - 110 volts ou 
Processador Philips Walita Viva RI7630, 600W, 
127V, 4 em 1 - 110 volts ou Aspirador de Pó e 
Agua Acqua Power AQP20 Preto - 110 volts ou 
Fritadeira Elétrica sem óleo In Brasil AIR FRYER 
INBFR01, 127V, 1300W + Cortador de legumes - 
110 volts. Cada compra da direito a apenas 01 
(um) dos prêmios. 

Veredas Buritis ITBI e Registro grátis 

Mirador Camburi 

Uma viagem para o comprador, com mais 03 
(três) acompanhantes para Fernando de 
Noronha, incluindo 04 (quatro) passagens aéreas 
e hospedagens para 04 (quatro) pessoas em 
companhia e hotel a definir pela construtora. 

Aldeia Imperial Colatina 

Uma viagem para o comprador, com mais 01 
(um) acompanhantes para Gramado, incluindo 
02 (dois) passagens aéreas e hospedagens para 
02 (dois) pessoas em companhia e hotel a definir 
pela construtora. 

 



 

3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 

3.1 Período de aquisição dos produtos: Ação válida para o período de aquisição dos produtos 

participantes, entre 17 de outubro de 2019 e 03 de novembro de 2019 ou enquanto durarem os estoques 

dos produtos dessa ação, o que ocorrer primeiro. 

 

4. DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES 

4.1 A entrega da premiação está condicionada à assinatura do contrato com a instituição financeira, em casos 

de financiamento pelo Programa Minha Casa Minha Vida financiamento com qualquer instituição 

financeira e ao pagamento da primeira parcela em caso de financiamento direto com a Construtora ou 

mediante a compra à vista.  

 

4.2 Premiação Vista do Bosque Condomínio Clube: Direito a rodar uma vez a roleta promocional nas lojas 

da Morar, em Serra ou Vila Velha. Prêmios disponíveis na roleta: 

 
Grill Arno GNOX Dual inox com abertura de 180º - 110 volts  ou Churrasqueira Gourmet CGB2 N Com Termostato 

Britânia - 110 volts ou Máquina de café expresso de cápsula TRES POP Plus S27 - 110 volts ou Processador Philips 

Walita Viva RI7630, 600W, 127V, 4 em 1 - 110 volts ou Aspirador de Pó e Agua Acqua Power AQP20 Preto - 110 volts 

ou Fritadeira Elétrica sem óleo In Brasil AIR FRYER INBFR01, 127V, 1300W + Cortador de legumes - 110 volts. Cada 

compra da direito a apenas 01 (um) dos prêmios. A Morar Construtora, por meio da São Benedito 

Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, inscrita no CNPJ 27.762.864/0001-05, entregará o prêmio 

sorteado em até 20 (vinte) dias úteis após a assinatura do contrato com a instituição financeira ou ao 

pagamento à vista. A Morar Construtora se isenta de quaisquer responsabilidades após a entrega do 

prêmio. 

 

4.3 Premiação Vista do Horizonte Condomínio Clube: Direito a rodar uma vez a roleta promocional nas 

lojas da Morar, em Serra ou Vila Velha. Prêmios disponíveis na roleta: Grill Arno GNOX Dual inox com abertura 

de 180º - 110 volts  ou Churrasqueira Gourmet CGB2 N Com Termostato Britânia - 110 volts ou Máquina de café expresso 

de cápsula TRES POP Plus S27 - 110 volts ou Processador Philips Walita Viva RI7630, 600W, 127V, 4 em 1 - 110 volts 

ou Aspirador de Pó e Agua Acqua Power AQP20 Preto - 110 volts ou Fritadeira Elétrica sem óleo In Brasil AIR FRYER 

INBFR01, 127V, 1300W + Cortador de legumes - 110 volts. Cada compra da direito a apenas 01 (um) dos 

prêmios. A Morar Construtora, por meio da São Nicolau Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA., 

inscrita no CNPJ 20.488.064/0001-90, entregará o prêmio sorteado em até 20 (vinte) dias úteis após a 

assinatura do contrato com a instituição financeira ou ao pagamento à vista. A Morar Construtora se isenta 

de quaisquer responsabilidades após a entrega do prêmio. 

 

4.4 Premiação Vista da Reserva Condomínio Clube: Direito a rodar uma vez a roleta promocional nas lojas 

da Morar, em Serra ou Vila Velha. Prêmios disponíveis na roleta: Grill Arno GNOX Dual inox com abertura de 

180º - 110 volts  ou Churrasqueira Gourmet CGB2 N Com Termostato Britânia - 110 volts ou Máquina de café expresso 

de cápsula TRES POP Plus S27 - 110 volts ou Processador Philips Walita Viva RI7630, 600W, 127V, 4 em 1 - 110 volts 

ou Aspirador de Pó e Agua Acqua Power AQP20 Preto - 110 volts ou Fritadeira Elétrica sem óleo In Brasil AIR FRYER 

INBFR01, 127V, 1300W + Cortador de legumes - 110 volts. Cada compra da direito a apenas 01 (um) dos 

prêmios. A Morar Construtora, por meio da Vista da Reserva Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, 

inscrita no CNPJ 27.773.590/0001-41, entregará o prêmio sorteado em até 20 (vinte) dias úteis após a 

assinatura do contrato com a instituição financeira ou ao pagamento à vista. A Morar Construtora se isenta 

de quaisquer responsabilidades após a entrega do prêmio. 

 

4.5 Premiação Veredas Buritis: ITBI e Registro grátis. A Morar Construtora, por meio da Tamoios 

Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA., inscrita no CNPJ 09.086.865/0001-97, se responsabilizará 

pelo registro do imóvel e pagamento de ITBI. A Morar Construtora se isenta de quaisquer 

responsabilidades após a entrega do prêmio. 

 



 

4.6 Premiação Mirador Camburi: Uma viagem para o comprador, com mais 03 (três) acompanhantes para 

Fernando de Noronha, incluindo 04 (quatro) passagens aéreas e hospedagens para 04 (quatro) pessoas 

em companhia e hotel a definir pela construtora. A Morar Construtora, por meio da Mar de Camburi 

Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, inscrita no CNPJ 19.259.212/0001-16, entregará o prêmio em 

nome do beneficiado em até 20 (vinte) dias uteis assinatura do contrato com a instituição financeira ou 

pagamento da primeira parcela de financiamento direto com a Construtora ou ao pagamento à vista.. A 

Morar Construtora se isenta de quaisquer responsabilidades após a entrega do prêmio. 

 

 

4.7 Premiação Aldeia Imperial: Uma viagem para o comprador, com mais 01 (um) acompanhantes para 

Gramado, incluindo 02 (dois) passagens aéreas e hospedagens para 02 (dois) pessoas em companhia e 

hotel a definir pela construtora. A Morar Construtora, por meio da Colatina Empreendimentos Imobiliários 

SPE LTDA, inscrita no CNPJ 13.006.371/0001-22, entregará o prêmio em nome do beneficiado em até 

20 (vinte) dias uteis assinatura do contrato com a instituição financeira ou pagamento da primeira parcela 

de financiamento direto com a Construtora ou ao pagamento à vista. A Morar Construtora se isenta de 

quaisquer responsabilidades após a entrega do prêmio. 

 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

 

5.1 Todas as dúvidas e/ou questões resultantes serão esclarecidas pelo telefone 27 3434 6157, de segunda 

a sexta-feira de 08h às 18h. 

 

5.2 O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Ação 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 

Morar Construtora e que comprometa a Ação de forma a impedir ou modificar substancialmente a 

condução desta como originalmente planejada. 

 

5.3 Em caso de indisponibilidade de algum dos itens da premiação, o mesmo será substituído a critério da 

construtora por outro item similar de igual valor.  

 

5.4 A Ação 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. 

 

5.5 A participação nesta Ação implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste Regulamento. 

 

5.6 Este regulamento está disponível em www.morar.com.br/comprapremiada 

http://www.morar.com.br/

