
 

 

Segundo Termo Aditivo ao Regulamento da  

CAMPANHA PROMOCIONAL “SETIN A CUSTO ZERO” 

 

Trata-se de segundo Termo Aditivo ao Regulamento da Campanha promocional 

realizada pelas empresas que compõem o Grupo Econômico SETIN, cuja holding é a 

empresa SEI INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. (nome fantasia SETIN 

INCORPORADORA),inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.033.729/0001-39, com sede na 

Capital do Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 

3, 5º andar, CEP 04543-900, doravante denominada, unicamente, “SETIN”. 

Passa, pois, o Regulamento da Campanha Promocional indicada a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

1.  DA CAMPANHA 

 

1.1. Trata-se de uma Campanha promocional que tem por objetivo premiar os 

COMPRADORES de unidades imobiliárias residenciais, não residenciais com serviços 

e/ou comerciaisdos empreendimentos abaixo relacionados (os “IMÓVEIS”), conforme 

restará disposto nos respectivos CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA(o 

“Contrato de Compra e Venda”). 

 

1.2. Esta Campanha não atinge os COMPRADORES de unidades imobiliárias hoteleiras, 

assim como de vagas de garagem, ainda que estas integrem os empreendimentos 

imobiliários listados neste documento. 

 

1.3. A Campanha caracteriza-se como mera liberalidade da SETIN e terá a duração 

adiante prevista. 

 

2. QUEM PODE PARTICIPAR 

 

2.1. Esta Campanha destina-se única e exclusivamente àqueles que adquirirem 

diretamente da SETINos IMÓVEIS dos empreendimentos (i) SETIN MIDTOWN 

(unidades residenciais e salas comerciais), (ii) SETIN MIDTOWN CAMPINAS (unidades 



 

residenciais e salas comerciais), (iii) MONDIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO (unidades 

do subcondomínio home e salas comerciais), (iv) SETIN DOWNTOWN REPÚBLICA, (v) 

SETIN DOWNTOWN SÃO LUÍS, (vi) SETIN DOWNTOWN GENEBRA;(vii) SETIN 

DOWNTOWN ESTAÇÃO DA LUZ e (viii) SETIN DOWNTOWN PRAÇA DA SÉ, no período 

compreendido entre os dias 07/04/2017 a 30/09/2017, conforme item 4, adiante. 

 

2.2. Somente poderão participar os COMPRADORES que quitarem o preço integral 

dos IMÓVEIS, pontualmente. 

 

2.3. O pacote de prêmios a ser concedido aos COMPRADORES será detalhadamente 

descrito nos Quadros Resumos integrantes dos Contratos de Compra e Venda. 

 

2.3.1. A inexistência de descrição do pacote de prêmios nos Quadros Resumos significa 

que o COMPRADOR não foi contemplado, pois não se enquadra nas condições 

expostas na Cláusula 2.1., acima. 

 

3.  QUEM NÃO PODE PARTICIPAR 

 

3.1. Não terão direito de participar da Campanha (i) aqueles que adquirirem os 

IMÓVEIS diretamente de terceiros não autorizados pela SETIN, (ii) aqueles que 

adquirirem os IMÓVEIS de terceiros, através de cessão de direitos e (iii) aqueles que 

adquirirem os IMÓVEIS mediante permuta. 

 

3.2. Outrossim, como já explicitado acima, aqueles que não pagarem as parcelasdo 

preço dos IMÓVEIS, pontualmente, nas datas pactuadas no Contrato de Compra e 

Venda não terão direito ao recebimento dos prêmios, ainda que estes constem dos 

respectivos Quadros Resumos de aquisição das unidades, pois é condição 

imprescindível ao recebimento dos prêmios a adimplência total e absoluta dos 

COMPRADORES. 

 

3.2.1. Para fazer jus ao recebimento do prêmio constante da Cláusula 6, letra “a”, “b” e 

“c”, abaixo, a quitação do preço total da unidade autônoma deverá se dar na data 

assinalada no Quadro Resumo e até a efetiva entrega das chaves, razão pela qual  



 

 

 

não poderão receber tal prêmio os COMPRADORES que financiarem o seu saldo 

diretamente junto à SETIN. 

 

3.2.2. O recebimento de prestações atrasadas, pela SETIN, não dará aos 

COMPRADORES o direito de exigir o recebimento dos prêmios pois, repita-se, o não 

pagamento pontualde todas as parcelas do preço pactuadas no Contrato de Compra 

e Venda acarreta a exclusão dos COMPRADORES do rol de participantes da 

Campanha. 

 

4.  DA VIGÊNCIA  

 

4.1. A presente Campanha vigorará por período certo e determinado, qual seja, de 

07/04/2017 a 30/09/2017, podendo ser este período prorrogado, por mera 

liberalidade da SETIN, sem a necessidade de qualquer prévia notificação ou publicação. 

 

4.1.1. Com relação especificamente à premiação extra de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

para quitação da primeira compra de supermercado, conforme adiante descrito, na 

letra “e” da Cláusula 6.1.,esta só vigorará pelo período compreendido entre os dias 19 

e 31 de julho de 2017. 

 

4.2. Somente poderão ser contemplados os COMPRADORES de IMÓVEIS cujos 

CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDAtenham sido assinados durante o 

período de vigência desta Campanha. 

 

5.  DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. No ato da compra dos IMÓVEIS da SETIN, os COMPRADORES serão informados 

quanto às condições desta Campanha, sendo certo que os prêmios a que os 

COMPRADORES farão jus constarão dos Quadros Resumos, conforme Cláusula 2.3., 

retro. 



 

 

5.2. Uma vez rescindido o Contrato de Compra e Venda – quer seja mediante distrato, 

quer seja mediante resolução por inadimplemento – as obrigações constantes do 

Quadro Resumo, relativas às premiações, serão absolutamente inexigíveis. 

 

6.  DAS PREMIAÇÕES 

 

6.1. O pacote de prêmios destinado aos COMPRADORES contemplará o quanto segue: 

 

a) Pagamento, pela SETIN, de uma renda mensal fixa e irreajustável aos 

COMPRADORES de unidades dos empreendimentos (i) SETIN MIDTOWN (salas 

comerciais), (ii) SETIN MIDTOWN CAMPINAS (salas comerciais), (iii) MONDIAL SBC 

(salas comerciais), no valor fixo de 0,5% (meio por cento) sobre o preço dos IMÓVEIS, 

constante dos Quadros Resumos integrantes dos Contratos de Compra e Venda, por 12 

(doze) meses contados da assinatura do termo de recebimento das chaves dos 

IMÓVEIS pelos COMPRADORES, o que somente se dará após a quitação total do preço 

pelos COMPRADORES, não sendo admitido, para fins de caracterização desta 

quitação, o financiamento do saldo devedor junto à SETIN. 

 

Não será considerada qualquer correção sobre o preço dos IMÓVEIS (valor nominal), 

constante dos Quadros Resumos integrantes do Contrato de Compra e Venda, para 

fins de cálculo da renda mensal aqui mencionada, que, repita-se, será fixa e 

irreajustável, calculada aplicando-se o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o 

valor nominalconstante do Contrato de Compra e Venda. 

 

Os valores relativos a comissões de corretagem, que são pagos pelos 

COMPRADORES a empresas terceiras, não constam dos Quadro Resumos, pois 

integram o valor do negócio imobiliário, conforme propostas assinadas pelos 

COMPRADORES mas não integram o preço do imóvel propriamente dito. 

Assim sendo, os valores relativos a comissões de corretagem não serão 

considerados na base de cálculo do percentual de 0,5% (meio por cento) acima 

indicado. 



 

 

Os adquirentes de unidades autônomas que não as aqui especificadas não têm direito 

às premiações acima expressas. 

 

a.1) O pagamento da renda acima descrita será feito através de depósito nas contas 

correntes dos COMPRADORES, indicadas nos respectivos Quadros Resumos. 

 

a.2) Os COMPRADORES poderão alugar os IMÓVEIS, durante o período em que estiver 

vigorando o pagamento da premiação, que continuará ocorrendo, normalmente. 

 

a.3) Não haverá qualquer relação jurídica de caráter locatício entre a SETIN e os 

COMPRADORES. 

 

a.4) Os rendimentos pagos aos COMPRADORES serão tributados, na fonte pagadora, 

conforme imposição legal da Receita Federal. 

 

b) Pagamento, pela SETIN, aos COMPRADORES das unidades dos empreendimentos (i) 

SETIN MIDTOWN (unidades residenciais), (ii) SETIN MIDTOWN CAMPINAS (unidades 

residenciais), (iii) SETIN DOWNTOWN REPÚBLICA, (iv) SETIN DOWNTOWN SÃO LUÍS, 

(v) SETIN DOWNTOWN GENEBRA e (vi) SETIN DOWNTOWN ESTAÇÃO DA LUZ dos 

valores indicados a seguir, para quitação das verbas condominiais ordinárias 

(condomínio), do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), do fornecimento de 

energia elétrica e água e do fornecimento de internet relativos aos IMÓVEIS, por24 

(vinte e quatro) meses (vide especificação abaixo), contados da assinatura do termo de 

recebimento das chaves dos IMÓVEIS pelos COMPRADORES. 

 

Os valores a serem pagos pela SETIN aos COMPRADORES serão os seguintes: 

 

(i) COMPRADORES DO SETIN MIDTOWN (unidades residenciais), 

receberão o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais; 

(ii) COMPRADORES DO SETIN MIDTOWN CAMPINAS (unidades 

residenciais), receberão o valor de R$ 965,00 (novecentos e sessenta e 

cinco reais) mensais; 



 

(iii) COMPRADORES DO SETIN DOWNTOWN REPÚBLICA, receberão o valor 

de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) mensais; 

(iv) COMPRADORES DO SETIN DOWNTOWN SÃO LUÍS, receberão valor de 

R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) mensais; 

(v) COMPRADORES DO SETIN DOWNTOWN GENEBRA, receberão o valor 

de R$910,00 (novecentos e dez reais) mensais; e  

(vi) COMPRADORES DO SETIN DOWNTOWN ESTAÇÃO DA LUZ, receberão o 

valor de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) mensais.  

 

 

Os valores mencionados acima serão pagos por um período de 24 (vinte e quatro) 

meses, contados da assinatura do termo de recebimento das chaves dos IMÓVEIS 

pelos COMPRADORES, o que somente se dará após a quitação total do preço dos 

IMÓVEIS pelos COMPRADORES, não sendo admitido, para fins de caracterização 

desta quitação, o financiamento do saldo devedor junto à SETIN. 

 

Não será considerada qualquer correção sobre os valores acima descritos, para fins de 

pagamento dos valores aqui mencionados, que, serão fixos e irreajustáveis. 

 

A SETIN efetuará os indicados pagamentos através de depósito dos valores descritos 

abaixo nas contas correntes dos COMPRADORES, indicadas nos respectivos Quadros 

Resumos, ficando, assim, os COMPRADORES responsáveis pelos pagamentos dos 

serviços descritos no item “b” acima, diretamente à Administradora do Condomínio 

e/ou empresas fornecedoras dos serviços, não cabendo à SETIN qualquer 

responsabilidade perante a Administradora e/ou as empresas. 

 

Não estão englobadas no pacote de prêmios acima as verbas condominiais 

extraordinárias, que são aquelas cobradas para realização de melhorias, inovações ou 

benfeitorias para o prédio, bem como pelo pagamento das multas eventualmente 

aplicadas pelos Condomínios e/ou pelas Municipalidades, em decorrência de 

descumprimentos de normas, pelos COMPRADORES. 

 



 

Os adquirentes de unidades autônomas que não as aqui especificadas não terão 

direito às premiações acima expressas. 

 

Os valores pagos aos COMPRADORES serão tributados, na fonte pagadora, conforme 

imposição legal da Receita Federal. 

 

c)Pagamento, pela SETIN, aos COMPRADORES das unidades do empreendimento 

MONDIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO (unidades do subcondomínio home)do valor de 

R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais) mensais, correspondente ao das verbas 

condominiais ordinárias (condomínio) e do Imposto Predial Territorial Urbano 

(IPTU)relativos aos IMÓVEIS, por12 (doze) meses, contados da assinatura do termo de 

recebimento dos IMÓVEIS pelos COMPRADORES. 

 

Não será considerada qualquer correção sobre o valor acima descrito, que será fixo e 

irreajustável. 

 

A SETIN efetuará tais pagamentos através de depósito do valor descrito abaixo nas 

contas correntes dos COMPRADORES, indicadas nos respectivos Quadros Resumos, 

ficando, assim, os COMPRADORES responsáveis pelos pagamentos das verbas 

condominiais e DE IPTU descritos no item “c” acima, diretamente à Administradora do 

Condomínio e/ou Prefeitura Municipal, não cabendo à SETIN qualquer 

responsabilidade perante a Administradora e/ou à Prefeitura. 

 

Não estão englobadas no pacote de prêmios acima as verbas condominiais 

extraordinárias, que são aquelas cobradas para realização de melhorias, inovações ou 

benfeitorias para o prédio, bem como pelo pagamento das multas eventualmente 

aplicadas pelos Condomínios e/ou pelas Municipalidades, em decorrência de 

descumprimentos de normas, pelos COMPRADORES. 

 

Como acima asseverado, os valores indicados serão pagos por um período de 12 (doze) 

meses, contados da assinatura do termo de recebimento das chaves dos IMÓVEIS 

pelos COMPRADORES, o que somente se dará após a quitação total do preço dos 



 

IMÓVEIS pelos COMPRADORES, não sendo admitido, para fins de caracterização 

desta quitação, o financiamento do saldo devedor junto à SETIN. 

 

Os adquirentes de unidades autônomas que não as aqui especificadas não terão 

direito às premiações acima expressas. 

 

Os valores pagos aos COMPRADORES serão tributados, na fonte pagadora, conforme 

imposição legal da Receita Federal. 

 

d) Concessão, aos COMPRADORES de imóveis nos empreendimentos (i) SETIN 

DOWNTOWN REPÚBLICA, (ii) SETIN DOWNTOWN ESTAÇÃO DA LUZ e (iii) SETIN 

DOWNTOWN PRAÇA DA SÉ, de condições especiais de pagamento, de forma que os 

COMPRADORES não pagarão parcelas mensais do preço dos IMÓVEIS durante as 

obras, desde que seja observado o fluxo constante da tabela de vendas da SETIN, em 

vigor no momento da formalização da venda e compra, sendo o saldo devido pelos 

COMPRADORES corrigido pelo INCC/FGV, tal como contratualmente previsto, para 

serem pagos após concluídas as obras, nas datas previstas nos respectivos Quadros 

Resumos. 

 

Não pagas as parcelas do preço nas datas indicadas nos Quadros Resumos, sobre o 

saldo devedor incidirão os encargos decorrentes da mora (juros, multa, etc.), sendo 

certo, ademais, que, após a expedição do Habite-se, todo o saldo devedor passará a 

ser corrigido pelo IGPM/FGV e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês. 

 

e) Exclusivamentepara contratos de venda e compra assinados no período 

compreendido entre 19 e 31 de julho de 2017, pagamento, pela SETIN, aos 

COMPRADORES das unidades dos empreendimentos(i) SETIN DOWNTOWN 

REPÚBLICA, (ii) SETIN DOWNTOWN SÃO LUÍS, (ii) SETIN DOWNTOWN GENEBRA; (iv) 

SETIN DOWNTOWN ESTAÇÃO DA LUZ e (v) SETIN DOWNTOWN PRAÇA DA SÉ de 1 

(uma) única parcela, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para quitação da primeira 

compra de supermercadorealizada pelos COMPRADORES. 

 



 

Para fazer jus à premiação indicada neste item em específico, ao formalizar a compra 

dos IMÓVEIS, os COMPRADORES deverão mencionar ter ouvido a propaganda da 

SETIN na rádio 89FM. 

 

Tal valor será pago no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura dos 

termos de recebimento das chaves dos IMÓVEIS pelos COMPRADORES. 

 

Não será considerada qualquer correção sobre o valor acima descrito, que será fixo e 

irreajustável. 

 

A SETIN efetuará o pagamento da indicada parcela através de depósito nas contas 

correntes dos COMPRADORES, indicadas nos respectivos Quadros Resumos, ficando, 

assim, os COMPRADORES responsáveis pela quitação direta das compras realizadas, 

não cabendo à SETIN qualquer responsabilidade perante terceiros. 

 

Como acima asseverado, o valor indicado será pago no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados da assinatura do termo de recebimento das chaves dos IMÓVEIS pelos 

COMPRADORES, o que somente se dará após a quitação total do preço dos IMÓVEIS 

pelos COMPRADORES, não sendo admitido, para fins de caracterização desta 

quitação, o financiamento do saldo devedor junto à SETIN. 

 

Os adquirentes de unidades autônomas que não as aqui especificadas não terão 

direito às premiações acima expressas. 

 

Os valores pagos aos COMPRADORES serão tributados, na fonte pagadora, conforme 

imposição legal da Receita Federal. 

 

 

7.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. As condições desta Campanha não são cumulativas a outros programas ou 

promoções que já estejam sendo realizados ou venham a ser realizados pela SETIN. 



 

7.2. A SETIN reserva-se o direito de alterar o quanto disposto no presente 

Regulamento, a qualquer momento, independente de qualquer notificação ou 

publicação. 

7.3. A SETIN poderá interromper esta Campanha, a qualquer momento, por motivo de 

força maior, responsabilizando-se, apenas e tão somente, pelas premiações relativas 

às vendas de IMÓVEIS concretizadas até o momento da interrupção. 

 

7.4. Através da assinatura dos Quadros Resumos pelos COMPRADORES, dos quais 

constarão as condições de premiação, os COMPRADORES manifestarão sua adesão e 

concordância quanto aos termos desta Campanha, ficando as partes que figuram no 

Contrato de Compra e Venda vinculadas às condições constantes deste Regulamento. 

 

7.5. O pacote de prêmios previsto nesta Campanha é pessoal e intransferível.Na 

hipótese de cessão a qualquer título dos Contratos de Compra e Venda dos IMÓVEIS, o 

direito à premiação prevista nesta Campanha deixará de existir, nada podendo neste 

sentido ser exigido, quer seja pelos COMPRADORES, quer seja pelos cessionários. 

 

7.6. Fica o presente Regulamento registrado em Cartório de Títulos e Documentos, a 

fim de dar publicidade quanto à íntegra dos termos da Campanha “SETIN A CUSTO 

ZERO”. 

 

São Paulo, 20 de julhode 2017. 

 

 

SEI INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

GRUPO SETIN 

Por Antonio Setin - Presidente 

 
 
 

 , 


