
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO – COMPROU, TA COM TUDO.  

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

 

A WR Engenharia, através da empresa abaixo identificada, também denominada 

EMPRESA PROMOTORA, está promovendo a campanha abaixo descrita, que acontecerá 

de acordo com o presente regulamento.  

 

2. Nome Empresarial: WR ENGENHARIA LTDA  

 

CNPJ: 11.710.431/0001-68 

Endereço: Av Dom Luiz, 500. Sala 624. Aldeota. Fortaleza-Ce  

Telefone: 85 3459.0488 E-mail: Cinthia.angelim@wrengenharia.com.br  

Site: http://wrengenharia.com.br/incorporadora/empreendimento/patio-cariri-residence/ 

NOME DA PROMOÇÃO: COMPROU, TA COM TUDO. 

 

3. MODALIDADE DA PROMOÇÃO  

 

A promoção terá uma premissa, abaixo delimitadas:  

- Aquisição de unidades pré definidas no item 7 deste regulamento, no empreendimento 

Pátio Cariri durante o período de promoção.  

 

4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA  

 

A promoção se destina a quem já adquiriu ou venha adquirir uma das unidades definidas 

no item 7 deste regulamento, no empreendimento PÁTIO CARIRI RESIDENCE, situado em 

no endereço: Rua Eduardo Mclain, nº 390, bairro Triangulo, Juazeiro do Norte – CE. 

 

5. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO  

 

A promoção COMPROU, TA COM TUDO terá vigência a partir do dia 18/01/2021 até 

18/02/2021, podendo ser prorrogado ou enquanto durar o estoque.  

 

6. PARTICIPANTES 

 

Participam desta promoção quaisquer pessoas físicas e ou jurídicas residentes em todo 

o território nacional e internacional, que cumprirem com os termos e condições 

estabelecidas neste regulamento.  

 

7. PRODUTOS E SERVIÇOS OBJETOS DA PROMOÇÃO  

 

As unidades abrangidas na promoção, são mobiliadas, decoradas, projetadas e 

possuem alguns equipamentos eletrônicos básicos, conforme descritos abaixo: 

a) Unidade 103, 87m²:  

Móveis soltos* (ver aditivo); 

Móveis projetados* (ver aditivo) 

Tapetes; 



Adornos; 

Cortinas; 

Iluminação; 

Eletrodomésticos (3 TV's, 3 Ar condicionado, Geladeira, Microondas, Máquina de 

lavar, fogão, depurador); 

Box banheiros; 

Espelhos; 

Acessórios banheiros; 

Enxoval Camas. 

 

b) Unidade 405, 90m²: 

Móveis soltos* (ver aditivo); 

Móveis projetados* (ver aditivo) 

Quadros; 

Tapetes; 

Adornos; 

Cortinas; 

Iluminação; 

Eletrodomésticos (1 TV, 3 Ar condicionado, Geladeira, fogão); 

Box banheiros; 

Espelhos; 

Acessórios banheiros; 

Enxoval Camas. 

 

 

c) Unidade 1101. 90m²: 

 Móveis soltos* (ver aditivo); 

Móveis projetados* (ver aditivo) 

Quadros; 

Tapetes; 

Adornos; 

Cortinas; 

Iluminação; 

Eletrodomésticos (1 TV, 3 Ar condicionado, Geladeira, fogão); 

Box banheiros; 

Espelhos; 

Acessórios banheiros; 

Enxoval Camas. 

 

 

d) Unidade 1604, 87m²: 

Móveis soltos* (ver aditivo); 

Móveis projetados* (ver aditivo) 

Quadros; 

Tapetes; 

Adornos; 

Cortinas; 

Iluminação; 



Eletrodomésticos (1 TV, 3 Ar condicionado, Geladeira, fogão); 

Box banheiros; 

Espelhos; 

Acessórios banheiros; 

Enxoval Camas. 

 

e) Unidade2403, 87m²: 

Móveis soltos* (ver aditivo); 

Móveis projetados* (ver aditivo) 

Quadros; 

Tapetes; 

Adornos; 

Cortinas; 

Iluminação; 

Eletrodomésticos (1 TV, 3 Ar condicionado, Geladeira, fogão); 

Box banheiros; 

Espelhos; 

Acessórios banheiros; 

Enxoval Camas. 

 

8. DA ENTREGA E PAGAMENTO 

Entrega mediante quitação total. 

Forma de pagamento à vista ou através de financiamento bancário de livre escolha do 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADITIVO 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DAS UNIDADES 
 

UNIDADE: 103 

 

01(cozinha): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, 

nicho, 01 (um) fogão Brastemp 05 bocas, 01 (um) depurador Suggar Slim 

80cm, 01 (um) microondas Consul 20L, 01 (uma) geladeira Consul 342L.  

 

01(área de serviço): 01 (um) armário superior com porta, 01 (uma) 

prateleira, 01 (um) armário de canto com porta, 01 (uma) máquina de lavar 

Brastemp 11kg. 

 

01(sala) de estar/jantar: divisória com espelho e porta de correr com 

espelho, painel em mdf, móvel da tv com painel em mdf e gavetas, mesa de 

jantar, 07 (sete) cadeiras, 01 (um) sofá, 01 (uma) mesa lateral de apoio, 01 

(um) tapete, 01 (um) aparador, 02 (dois) puffs, espelho, 01 (uma) cortina, 01 

(uma) Smart TV led 50" Philips. 

 

01(suíte casal): bancada com gavetas em mdf, 01 (uma) Smart TV led 50" 

Philips, 01 (um) closet em mdf, divisória closet em mdf e porta de correr com 

espelho, 01 (uma) cama casal colchão + box medida 1,58 x 1,98, 01 (uma) 

bancada com 01 (uma) gaveta e espelho, 01 (uma) cadeira para bancada, , 01 

(um) ar condicionado Electrolux 9.000 BTUS. 

 

01(wc casal): armários inferiores em mdf, espelho, box, kit acessórios, 01 

(uma) ducha higiênica, 01 (um) chuveiro.  

 

01(suíte 01):  roupeiro com portas em mdf, painel da cabeceira da cama em 

mdf, bancada em mdf, espelho, 01 (uma) cadeira para bancada, 01 (uma) 

cama solteiro colchão + box medida 1,88 x 88, 01 (um) criado mudo, 01 

(uma) cortina, 01 (uma) TV Smart TV led 32" Samsung, 01 (um) ar 

condicionado Electrolux 9.000 BTUS. 

 

01(wc reversível): armários inferiores, espelho, box, kit acessórios, 01 (uma) 

ducha higiênica, 01 (um) chuveiro.  

 

01(suíte 02): armários inferiores e superiores, 01 (uma) cama solteiro 

colchão + box medida 1,88 x88, 01 (uma) cadeira para amamentação, 01 

(um) puff para os pés, 01 (um) berço, 01 (uma) mesa lateral, 01 (um) ar 

condicionado Electrolux 9.000 BTUS, 01 (uma) cortina.  

 



01(wc suíte 02): armários inferiores, espelho, box, kit acessórios, 01 (uma) 

ducha higiênica, 01 (um) chuveiro. 

 

Varanda: 02 (dois) banquetas. 

 

UNIDADE: 405 

 

01(cozinha): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, nicho 

em mdf, 01 (um) fogão Consul 05 bocas, 01 (uma) geladeira 342L Consul. 

 

01(área de serviço): 01(um) armário com portas. 

 

01(sala) de estar/jantar: painel com espelho, porta de correr com espelho, 

móvel da tv com painel em mdf e gavetões em mdf, mesa de jantar, 06 (seis) 

cadeiras, 01 (uma) mesa de centro, 01 (um) sofá, 01 (uma) poltrona, 01 (uma) 

mesa lateral, 01 (um) kit quadros, 01 (um) tapete, 01 (um) aparador, 01(uma) 

cortina, 01 (uma) Smart TV 43” NOC. 

 

01(suíte casal): painel da tv em mdf com gavetas em mdf e bancada em mdf, 

01 (uma) cadeira para bancada, 01 (um) criado mudo em mdf e base em 

metalon, divisória closet em mdf e porta de correr em mdf, 01 (um) closet 

em mdf , 01 (uma) cabeceira de cama acolchoada, 01 (uma) cama casal 

colchão + box medida 1,38 x 1,88, 01 (uma) mesa lateral, 01 (um) kit 

quadros, 01 (um) tapete medida 1,50 x 2,00, 01(uma) cortina, 01 (um) ar 

condicionado 9.000 BTUS Springer. 

 

01(wc casal): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, 

espelho, box, kit acessórios, 01 (uma) ducha higiênica, 01 (um) chuveiro. 

 

01(suíte 01):  roupeiro em mdf com uma das portas em perfil de alumínio e 

espelho e a outra em mdf, bancada em mdf, 01 (uma) cadeira para bancada, 

painel da cabeceira da cama em mdf, painel da tv em mdf, 01 (uma) cama 

solteiro colchão + box medida 1,88 x 88, 01 (um) tapete 1,50 x 1,00, 01 (um) 

kit quadros, 01 (um) criado mudo em mdf e base em metalon, 01(uma) 

cortina, 01 (um) ar condicionado 9.000 BTUS Springer. 

 

01(wc reversível): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, 

espelho, box, kit acessórios, 01 (uma) ducha higiênica, 01 (um) chuveiro. 

 

01(suíte 02): roupeiro em mdf com uma das portas em perfil de alumínio e 

espelho e a outra em mdf, painel da tv em mdf, painel da cabeceira da cama 

em mdf, 01 (uma) cama solteiro colchão + box medida 1,88 x88, 01 (um) 

tapete 1,50 x 1,00, 01 (um) kit quadros, 01 (uma) bancada, 01 (uma) cadeira 



para bancada, 02 (duas) mesas laterais, 01 (uma) cortina, (um) ar 

condicionado 9.000 BTUS Springer. 

 

01(wc suíte 02): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, 

espelho, box, kit acessórios, 01 (uma) ducha higiênica, 01 (um) chuveiro. 

 

UNIDADE: 1101 

 

01(cozinha): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, nicho 

em mdf, 01 (um) fogão 04 bocas Glass, 01 (uma) geladeira 342L Consul. 

 

01(área de serviço): 01 (um) armário com portas. 

 

01(sala) de estar/jantar: divisória em mdf e porta de correr em mdf, painel 

com espelho e porta de correr com espelho, móvel da tv com painel em mdf 

e gavetões em mdf, mesa de jantar, 06 (seis) cadeiras, 01 (uma) mesa de 

centro, 01 (um) sofá, 01 (uma) poltrona, 01 (uma) mesa lateral, 01 (um) kit 

quadros, 01 (um) tapete, 01 (um) aparador, 01(uma) cortina, 01 (uma) Smart 

TV 43” NOC. 

 

01(suíte casal): painel da tv em mdf com gavetas em mdf, bancada em mdf, 

01 (uma) cadeira para bancada, 01 (um) criado mudo em mdf e base em 

metalon, 01 (um) closet em mdf, divisória closet em mdf e porta de correr 

em mdf, 01 (uma) cabeceira de cama acolchoado, 01 (uma) cama casal 

colchão + box medida 1,38 x 1,88, 01 (uma) mesa lateral, 01 (um) kit 

quadros, 01 (um) tapete medida 1,50 x 2,00, 01 (uma) cortina, 01 (um) ar 

condicionado 9.000 BTUS Springer. 

 

01(wc casal): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, 

espelho, box, kit acessórios, 01 (uma) ducha higiênica, 01 (um) chuveiro. 

 

01(suíte 01):  roupeiro em mdf com uma das portas em perfil de alumínio e 

espelho e a outra em mdf, bancada em mdf, 01 (uma) cadeira para bancada, 

painel da cabeceira da cama em mdf, painel da tv com afastamento em mdf, 

01 (uma) cama solteiro colchão + box medida 1,88 x 88, 01 (um) tapete 1,50 

x 1,00, 01 (um) kit quadros, 01 (uma) mesa lateral, 01(uma) cortina, 01 (um) 

ar condicionado 9.000 BTUS Springer. 

 

01(wc reversível): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, 

espelho, box, kit acessórios, 01 (uma) ducha higiênica, 01 (um) chuveiro. 

 

01(suíte 02): roupeiro em mdf com uma das portas em perfil de alumínio e 

espelho e a outra em mdf, painel da tv em mdf, painel da cabeceira da cama 



em mdf, 01 (uma) cama solteiro colchão + box medida 1,88 x88, 01 (um) 

tapete 1,50 x 1,00, 01 (um) kit quadros, 01 (uma) mesa lateral, 01 (uma) 

cadeira para mesa lateral, 01 (um) criado mudo em mdf e base em metalon, 

01 (uma) cortina, (um) ar condicionado 9.000 BTUS Springer.  

 

01(wc suíte 02): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, 

espelho, box, kit acessórios, 01 (uma) ducha higiênica, 01 (um) chuveiro. 

 

UNIDADE:1604 

 

01(cozinha): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, nicho 

em mdf, 01 (um) fogão 05 bocas Consul, 01 (uma) geladeira 342L Consul. 

 

01(área de serviço): armário com portas. 

 

01(sala) de estar/jantar: painel com espelho e porta de correr com espelho, 

móvel da tv com painel em mdf e gavetões em mdf, mesa de jantar, 06 (seis) 

cadeiras, 01 (uma) mesa de centro, 01 (um) sofá, 01 (uma) poltrona, 01 (uma) 

mesa lateral, 01 (um) kit quadros, 01 (um) tapete, 01 (um) aparador, 01(uma) 

cortina, 01 (uma) Smart TV 43” NOC. 

 

01(suíte casal): painel da tv em mdf com gavetas em mdf, bancada em mdf, 

01 (uma) cadeira para bancada, 01 (um) criado mudo em mdf e base em 

metalon, 01 (um) closet em mdf, divisória closet em mdf e porta de correr 

em mdf, 01 (uma) cabeceira de cama acolchoado, 01 (uma) cama casal 

colchão + box medida 1,38 x 1,88, 01 (uma) mesa lateral, 01 (um) kit 

quadros, 01 (um) tapete medida 1,50 x 2,00, 01(uma) cortina, 01 (um) ar 

condicionado 9.000 BTUS Springer. 

 

01(wc casal): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, 

espelho, box, kit acessórios, 01 (uma) ducha higiênica, 01 (um) chuveiro. 

 

01(suíte 01):  roupeiro em mdf com uma das portas em perfil de alumínio e 

espelho e a outra em mdf, bancada em mdf, 01 (uma) cadeira para bancada, 

painel da cabeceira da cama em mdf, painel da tv com afastamento em mdf, 

01 (uma) cama solteiro colchão + box medida 1,88 x 88, 01 (um) tapete 1,50 

x 1,00, 01 (um) kit quadros, 01 (uma) mesa lateral, 01(uma) cortina, 01 (um) 

ar condicionado 9.000 BTUS Springer. 

 

01(wc reversível): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, 

espelho, box, kit acessórios, 01 (uma) ducha higiênica, 01 (um) chuveiro. 

 



01(suíte 02): roupeiro em mdf com uma das portas em perfil de alumínio e 

espelho e a outra em mdf, painel da tv em mdf, painel da cabeceira da cama 

em mdf, 01 (uma) cama solteiro colchão + box medida 1,88 x88, 01 (um) 

tapete 1,50 x 1,00, 01 (um) kit quadros, 01 (uma) mesa lateral, 01 (uma) 

cadeira para mesa lateral, 01 (um) criado mudo em mdf e base em metalon, 

01 (uma) cortina, (um) ar condicionado 9.000 BTUS Springer.  

 

01(wc suíte 02): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, 

espelho, box, kit acessórios, 01 (uma) ducha higiênica, 01 (um) chuveiro. 

 

UNIDADE:2403 

 

01(cozinha): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, nicho 

em mdf, 01 (um) fogão 05 bocas Consul, 01 (uma) geladeira 342L Consul. 

 

01(área de serviço): 01 (um) armário com portas. 

 

01(sala de estar/jantar): divisória em mdf e porta de correr em mdf, painel 

com espelho e porta de correr com espelho, móvel da tv com painel em mdf 

e gavetões em mdf, mesa de jantar, 06 (seis) cadeiras, 01 (uma) mesa de 

centro, 01 (um) sofá, 01 (uma) poltrona, 01 (uma) mesa lateral, 01 (um) kit 

quadros, 01 (um) tapete, 01 (um) aparador, 01(uma) cortina, 01 (uma) Smart 

TV 43” NOC. 

 

01(suíte casal): painel da tv em mdf com gavetas em mdf, bancada em mdf, 

01 (uma) cadeira para bancada, 01 (um) criado mudo em mdf e base em 

metalon, 01 (um) closet em mdf, divisória closet em mdf e porta de correr 

em mdf, 01 (uma) cabeceira de cama acolchoado, 01 (uma) cama casal 

colchão + box medida 1,38 x 1,88, 01 (uma) mesa lateral, 01 (um) kit 

quadros, 01 (um) tapete medida 1,50 x 2,00, 01(uma) cortina, 01 (um) ar 

condicionado 9.000 BTUS Springer. 

 

01(wc casal): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, 

espelho, box, kit acessórios, 01 (uma) ducha higiênica, 01 (um) chuveiro. 

 

01(suíte 01):  roupeiro em mdf com uma das portas em perfil de alumínio e 

espelho e a outra em mdf, bancada em mdf, 01 (uma) cadeira para bancada, 

painel da cabeceira da cama em mdf, painel da tv com afastamento em mdf, 

01 (uma) cama solteiro colchão + box medida 1,88 x 88, 01 (um) tapete 1,50 

x 1,00, 01 (um) kit quadros, 01 (uma) mesa lateral, 01(uma) cortina, 01 (um) 

ar condicionado 9.000 BTUS Springer. 

 

01(wc reversível): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, 

espelho, box, kit acessórios, 01 (uma) ducha higiênica, 01 (um) chuveiro. 



 

01(suíte 02): roupeiro em mdf com uma das portas em perfil de alumínio e 

espelho e a outra em mdf, bancada em mdf, 01 (uma) cadeira para bancada, 

painel da tv em mdf, painel da cabeceira da cama em mdf, 01 (uma) cama 

solteiro colchão + box medida 1,88 x88, 01 (um) tapete 1,50 x 1,00, 01 (um) 

kit quadros, 01 (uma) mesa lateral, 01 (um) criado mudo em mdf e base em 

metalon, 01 (uma) cortina, (um) ar condicionado 9.000 BTUS Springer.  

 

01(wc suíte 02): armários inferiores em mdf, armários superiores em mdf, 

espelho, box, kit acessórios, 01 (uma) ducha higiênica, 01 (um) chuveiro. 

 

 

 

 


