
 
I. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROMOÇÃO 

 

A promoção “Indicou Ganhou” da Imobiliária Casa da Locação, pessoa jurídica de 

direito privado, com inscrição no CNPJ sob o nº 11.854.969/0001-46, com sede na 

Avenida João Paulino Vieira Filho, 771, Maringá/PR, na modalidade “Corretagem na 

compra e venda e avaliação de imóveis” e realizado em território brasileiro. 

 

a. A promoção é válida somente para Maringá e região, pessoa física com idade igual 

ou superior a 18 (dezoito) anos, completos no ato da inscrição, considerados 

“Elegíveis” na forma deste Regulamento. 

 

b. Para os fins deste Regulamento e participação na presente Promoção, são 

considerados Participantes “Elegíveis” as pessoas que preencherem todos os 

requisitos deste Regulamento, inclusive aqueles listados no item “a” acima. 

 

II. SOBRE A PROMOÇÃO E INCRIÇÕES 

 

a. Esta promoção terá início em 29/03/2022 e término em 29/05/2022, podendo ser 

prorrogada. 

 

b. Para cada inscrição realizada no 

site http://www.imobiliariacasadalocacao.com.br/, o participante que preencher 

corretamente o formulário será comunicado via WhatsApp sobre o status de sua 

indicação.  

 

c. A seleção de aprovação é mediante a concordância do proprietário do imóvel em 

autorizar a administração de seu bem perante a Imobiliária Casa da Locação. 

 

d. O proprietário será o responsável em determinar se o contrato de administração 

será com exclusividade (direito total somente da imobiliária casa da locação para 

prestar divulgações) ou sem exclusividade (concede direito a outras instituições de 

administração a realizar divulgações). 

 

e. Contratos cadastrados como sem exclusividade, receberão somente sua bonificação 

de indicação somente após a locação do imóvel. Os contratos com exclusividade 

receberão a bonificação de indicação antes da locação. 

 

III. REQUISITOS INDISPENSAVEIS  

 

a. Para participar da promoção o candidato deve ter idade igual ou superior a 18 

(dezoito) anos, preencher o formulário completo no 

website http://www.imobiliariacasadalocacao.com.br/ 

 

b. O imóvel a ser indicado deve estar em boas condições de uso, em localização 

urbana dentre de Maringá ou região, como Sarandi, Mandaguaçu, Floresta, Paiçandu e 
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Marialva. 

 

IV. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO E PAGAMENTO 

 

a. O processo de qualificação da inscrição é feito por meio de avalição técnica de 

nossos corretores e por autorização por parte do proprietário do imóvel, contrato de 

120 dias o indicador receberá R$50,00, em contratos de 30 dias ele receberá R$30,00. 

Por isso é de suma importância o preenchimento completo dos campos na ficha 

cadastral, entraremos em contato com o proprietário e em seguida comunicaremos ao 

participante (indicador) a aprovação ou reprovação. 

 

b. O Pagamento é efetuado após a aprovação dentro das condições citadas a cima, por 

meio de PIX. 


