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Regulamento 
C&C Casa e Construção 

 

 

1. A promoção ”Sonho de Mãe C&C“, realizada pela C&C Casa e Construção, com sede na Av. 

Miguel Stéfano, 2.394 – Água Funda, inscrita no CNPJ 63.004.030/0001-96, é válida para 

pessoas físicas – o cupom deverá conter o mesmo nome constante na nota fiscal de compra; 

caso contrário, o ganhador não terá direito ao prêmio.  

 

2. O período da promoção será de 1/3/2011 a 7/5/2011. O consumidor que comprar em uma 

das 40 lojas da C&C ou pela Internet ou Televendas, no período de 1/3/2011 a 24/4/2011, 

receberá 1 (um) cupom a cada R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em compras para 

concorrer ao sorteio dos prêmios abaixo relacionados. 

2.1. O consumidor que comprar pela Internet ou pelo Televendas receberá seu(s) 

cupom(s) juntamente com a NF (nota fiscal) de entrega dos produtos, o(s) qual(is) 

deverá(ão) ser preenchido(s) e enviado(s) por meio de carta, via correio, para a caixa 

postal 11.305 – CEP 05422-970 – promoção “Sonho de Mãe C&C”. As cartas serão 

recebidas somente pela caixa postal acima citada. Após as 18h do dia 24/4/2011, a 

caixa postal será aberta e as cartas retiradas por funcionário autorizado e transportadas 

para a Loja Morumbi, endereço localizado na relação de endereços abaixo (item 6.1), 

onde serão abertas e os cupons retirados serão colocados na urna equivalente. Todos os 

cupons colocados nas urnas das lojas do Estado do Rio de Janeiro serão concentrados na 

Loja Barra da Tijuca, localizada na Av. Ayrton Senna, 3.000 – Barra da Tijuca – Rio de 

Janeiro-RJ. Todos os cupons colocados nas lojas da cidade de São Paulo, Grande São 

Paulo e interior de SP serão concentrados na Loja Tietê, localizada na Av. Presidente 

Castelo Branco, 7.207 – Parque Industrial Tomas Edson – São Paulo-SP.   

 
2.2. Participarão da promoção os cupons que chegarem até o dia 24/4/2011. 

2.3. Serão passíveis de aquisição de cupons todos os produtos comercializados nas 40 

lojas C&C relacionadas abaixo. Não serão passíveis de aquisição de cupons os produtos 

relacionados a medicamentos, armas e munições, fogos de artifício ou de estampido, 

bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados, conforme o artigo 10º do Decreto 70.951/72. 

 

3. Somente participarão da promoção os consumidores que preencherem os cupons 

corretamente, respondendo à pergunta “Qual é a empresa que faz parte da sua casa e faz 

parte da sua vida?”.  

 

4. Serão distribuídos na presente promoção 22 (vinte e dois) pacotes de viagem para estadias 

em um spa, sendo: 

16 pacotes de viagem para estadias em São Paulo, Grande São Paulo e interior de São Paulo de 4 

dias (de quarta a domingo – exceto feriado), com direito a apartamento individual, suíte 

standard, no spa Sete Voltas, na cidade de Itatiba, no valor unitário de R$ 2.352,00 (dois mil, 

trezentos e cinquenta e dois reais), inclusos: nutricionista, 5 refeições diárias, atividades físicas 

com monitoramento, aulas de dança, serviços de piscina, hidroginástica, sauna, academia e aula 

de tênis; e 6 pacotes de viagem para estadias no Rio de Janeiro de 4 dias (de quarta a domingo 

– exceto feriado), com direito a apartamento individual, suíte standard, no spa Serra Morena, 

próximo à cidade de Itaipava, no valor unitário de R$ 1.812,00 (um mil, oitocentos e doze  

reais), inclusos: 6 refeições diárias, atividades físicas com monitoramento, ginástica localizada, 

dança, alongamento e trabalhos aeróbicos. Valor total dos prêmios R$ 48.504,00 (quarenta e oito 

mil, quinhentos e quatro reais). 

 

4.1. Os contemplados que residirem fora do município de São Paulo terão direito ao traslado 

via terrestre de ida e volta de sua residência, em qualquer território nacional, até a loja C&C 

Tietê – Av. Presidente Castelo Branco, 7.207 – Parque Industrial Tomas Edson – São Paulo-SP 

– e de lá uma van os levará até o spa. E os contemplados que residirem fora do município do 

Rio de Janeiro terão direito ao traslado via terrestre de ida e volta de sua residência, em 

qualquer território nacional, até a loja C&C Barra da Tijuca – Av. Ayrton Senna, 3.000 – e de 

lá uma van os levará até o spa. 

4.2. Na eventualidade de um ganhador ser menor de idade, seu responsável legal deverá 

receber o prêmio em seu nome e para tanto deverá comprovar tal condição. 
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4.3. Para o recebimento do prêmio é necessária a entrega de cópias autenticadas de 

documento de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de compra, bem 

como a assinatura do termo de quitação e entrega de prêmio, que deverá ser devolvido à 

empresa como comprovante de regularidade da campanha promocional. Não serão aceitos 

notas e/ou cupons fiscais rasurados, ilegíveis ou com quaisquer modificações; comprovantes 

isolados de cartões de crédito desacompanhados – portanto, do respectivo comprovante de 

compra, nas condições deste regulamento. 

 

5. Os participantes poderão concorrer com quantos cupons desejarem; entretanto, cada 

participante terá direito a apenas um prêmio. Caso o mesmo participante seja sorteado mais de 

uma vez, terá seu segundo cupom anulado e será sorteado outro para substituí-lo. Esta operação 

será repetida tantas vezes quantas forem necessárias até que sejam identificados os diferentes 

contemplados da promoção.  

 

6.  As apurações ocorrerão no dia 7/5/2011, às 17h, para os cupons recebidos até o final do 

expediente comercial do dia 24/4/2011. Os prêmios serão distribuídos por região e os sorteios 

serão realizados nas lojas cujos endereços seguem abaixo, com livre acesso aos interessados.  

 

São Paulo, Grande SP e Interior: Av. Presidente Castelo Branco, 7.207 – Parque Industrial 

Tomas Edson – São Paulo-SP.  

 

Rio de Janeiro: Av. Ayrton Senna, 3.000 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro-RJ. 

 

6.1. Relação das lojas participantes: 

 

SÃO PAULO – CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO: ARICANDUVA – Av. Aricanduva, 5.555 

– Setor C – Jardim Aricanduva; CENTRAL PLAZA SHOPPING – Av. Dr. Francisco Mesquita, 

1.100 – Vila Prudente; FRANCISCO MORATO – Av. Prof. Francisco Morato, 6.361 – Ferreira; 

GIOVANNI GRONCHI – Av. Giovanni Gronchi, 5.812 – Vila Andrade; GUARULHOS – Rua 

Soldado Antônio Martins Oliveira, s/nº – Vila Venditti; INTERLAGOS – Av. das Nações 

Unidas, 23.343 – Santo Amaro; LAR CENTER – Av. Otto Baumgart, 500 – loja 111 – 

Carandiru; MORUMBI–BERRINI – Av. Dr. Chucri Zaidan, 230 – Vila Cordeiro; OSASCO – Av. 

dos Autonomistas, 1.828 – Centro; RADIAL – Av. Alcântara Machado, 1.922 – Brás; 

SACOMÃ – Rua Ettore Lantieri, 102; SANTO ANDRÉ – Av. Industrial, 700 – Vila Industrial; 

SANTO ANDRÉ 2 – Av. Pedro Américo, 23 – Vila Humaitá; SÃO BERNARDO DO CAMPO – 

Av. Kennedy, 377/415 – Jardim do Mar; SHOWROOM AV. BRASIL – Av. Brasil, 1.860 – 

Jardim Paulista; TAMBORÉ – Av. Piracema, 669 – loja 92; TIETÊ – Av. Presidente Castelo 

Branco, 7.207 – Parque Industrial Tomas Edson; VILA LEOPOLDINA – Av. Dr. Gastão 

Vidigal, 1.234 – Vila Leopoldina; VILA MAZZEI – Rua Manoel Gaya, 390; MIGUEL STÉFANO 

– Av. Miguel Stéfano, 2.394 – Água Funda. SÃO PAULO – INTERIOR: CAMPINAS D. 

PEDRO – Rod. D. Pedro I, s/nº – km 138 – Santa Genebra; CAMPINAS SAUDADE – Av. 

Saudade, 1.214 – Ponte Preta; FRANCA – Av. Rio Negro, 1.100 – Jardim Roselândia; 

JUNDIAÍ – Av. Antônio Frederico Ozanan, 4.880 – Jardim Liberdade; MOGI DAS CRUZES – 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001 – lojas 221/222 – Jardim Armênia; 

RIBEIRÃO PRETO – Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1.540 – Jardim Califórnia;  SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO – Av. Brigadeiro Faria Lima, 6.363 – Jardim Morumbi; SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS–DUTRA – Rua das Peônias, 222 – Jardim Motorama; SÃO JOSÉ DOS CAMPOS–

SHOPPING – Av. Andrômeda, 227 – loja 201 – Jardim Satélite; SÃO VICENTE–SANTOS – 

Av. Antônio Emmerich, 275 – Vila Cascatinha; SOROCABA – Av. Dr. Afonso Vergueiro, 

1.700 – loja 51 – Vila Casa Nova; SANTA BÁRBARA D’OESTE – Av. Santa Bárbara, 777 – 

Vila Mollon – Tívoli Shopping. RIO DE JANEIRO: BARRA DA TIJUCA – Av. Ayrton Senna, 

3.000 – Via Parque Shopping; BOULEVARD – Rua Maxwell, 300 – Vila Isabel; 

NORTESHOPPING – Av. Dom Helder Câmara, 5.474 – Cachambi; SULACAP – Av. Marechal 

Fontenele, 3.555 – Jardim Sulacap; VICENTE DE CARVALHO – Av. Vicente de Carvalho, 

730; NITERÓI – Rua Oliveira Botelho, 349 – Neves – São Gonçalo; BOTAFOGO – Rua São 

Clemente, 379 – Freguesia da Lagoa; DUQUE DE CAXIAS – Rod. Washington Luiz, 2.895 – 

Parque Duque. 
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7. Os premiados serão avisados após os sorteios por meio de telefonema ou telegrama 

pessoal no endereço descrito no cupom. A relação dos ganhadores será publicada no site 

www.cec.com.br e na rede de lojas C&C. 

 

8. Para efeito de apuração dos contemplados nesta promoção será adotado o mecanismo de 

sorteio, no qual os cupons permanecem todos amontoados em um só local e são jogados para o 

alto para a apuração aleatória do contemplado. 

 

9. O vencedor será informado pela promotora por meio de e-mail ou telefonema. Ele receberá em 

seu domicílio, no prazo de até 30 dias, contados da respectiva apuração, carta-compromisso de 

entrega do prêmio, que informará os detalhes da premiação. 

9.1. Os cupons que não forem originais, não estiverem completamente preenchidos com os 

dados pessoais que permitam a identificação e a localização do contemplado ou não 

contiverem a resposta correta à proposição serão eliminados da promoção. 

 

10. É vetado ao participante ganhador converter seu prêmio em dinheiro. 

 

11. Caso o contemplado não possa utilizar a estadia nos spas mencionados no item 4.1 deste 

regulamento, que compreende os meses de maio de 2011 a setembro de 2011 (exceto feriados), 

deverá informar a promotora por meio de e-mail e/ou telegrama com 30 (trinta) dias de 

antecedência do período acima citado, para as devidas providências de remarcação. Não havendo 

disponibilidade de estadias nos spas, o contemplado poderá optar por um pacote de viagem de 

valor equivalente. O prazo para usufruir o prêmio é de até 180 (cento e oitenta dias), a contar da 

data da respectiva apuração. Se não usufruir o prêmio neste prazo, caducará o direito adquirido, 

pelo sorteio, e o valor correspondente será recolhido, pela pessoa jurídica autorizada, ao Tesouro 

Nacional, como renda da União, nos termos do § 2º do artigo 47 da Portaria MF 41/2008. 

 

12. Os contemplados desde já concordam em autorizar à empresa promotora, por 12 (doze) 

meses, a contar da apuração da presente promoção, o uso de suas imagens, sons de voz, 

performances e nomes, em filmes publicitários veiculados em mídia eletrônica, Internet, fotos, 

cartazes, anúncios em jornais, revistas e outros, e em qualquer outra forma de mídia impressa, a 

serem divulgados no território nacional, no que se referir à divulgação da conquista dos prêmios, 

sem qualquer ônus à empresa C&C Casa e Construção. 

 

13. Os cupons recebidos não serão devolvidos, passando a ser de propriedade da promotora, que 

poderá fazer deles o uso que melhor lhe convier. 

 

14. O regulamento estará disponível nos materiais promocionais e no site www.cec.com.br. 

 

15. Ficará vetada a participação dos funcionários da empresa promotora C&C Casa e Construção 

e de sua agência de publicidade e promoções que estiverem diretamente envolvidos no processo 

de planejamento, elaboração e promoção da campanha. O atendimento do acima disposto será 

de inteira responsabilidade da empresa promotora. A presente promoção encontra-se de acordo 

com a legislação vigente (Lei 5.768/71, regulamentada pelo Decreto 70.951/72) e obteve o 

Certificado de Autorização da Centralizadora Nacional de Promoções Comerciais (CNPCO) da 

Caixa Econômica Federal – C. A. CAIXA nº 6-0032/2011. 

 

16. A simples colocação de cupom na urna pressupõe, por parte do concorrente, total 

concordância e aceitação deste regulamento. 

 

17. As dúvidas dos consumidores serão preliminarmente dirimidas pela C&C Casa e Construção 

Ltda. e posteriormente submetidas à CNPCO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e ao órgão de 

proteção e defesa do consumidor local, se for o caso, que poderão receber as reclamações 

devidamente fundamentadas. 

 

Certificado de Autorização CAIXA nº 6-0032/2011.  

Distribuição gratuita.   

http://www.c-cnet.com.br/
http://www.goodyear.com.br/

