
 

1 - A promoção “Sorte em 4 Rodas” é uma realização da Associação das Empresas do Grupo GMAD e lojas 
aderentes, exclusivamente para os clientes das lojas do Grupo GMAD aderentes, localizadas nas cidades de 
Americana – SP, Presidente Prudente – SP, Cuiabá – MT, Chapecó – SC, Maringá – PR, Pinhais – PR, 
Londrina – PR, Joinville – SC, Sorocaba – SP, Ponta Grossa – PR, Curitiba – PR, Novo Hamburgo – RS, 
Uberaba – MG, São José – SC, Cascavel – PR, Foz do Iguaçu – PR, Ribeirão Preto – SP, São José do Rio Preto 
– SP, Campo Largo – PR, Campinas – SP, Goiânia – GO, Anápolis – GO, Brasília – DF, Fortaleza – CE, Duque 
de Caxias – RJ, Vila Velha – ES, Guarapari – ES, Recife – PE, São Paulo – SP, Natal – RN, Arapiraca – AL e Itu - 
SP, válida para o período de 09/03/2015 a 04/12/2015, para pessoas jurídicas. 2 - O participante terá 
direito a um cupom a cada R$ 1.000,00 (um mil reais), ou seus múltiplos em compras, nas compras 
realizadas no período de 09/03/2015 a 04/12/2015, exceto os produtos vetados pelo Art. 10 do Decreto 
70.951, de 09/08/1972, ou seja, Armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas 
alcoólicas, fumo e seus derivados. Havendo saldo no valor da compra que não complete os múltiplos de R$ 
1.000,00 (um mil reais), este saldo será descartado, não podendo ser somado e/ou acumulado ao saldo de 
outra compra. 3 - O participante deverá retirar o cupom na própria loja aderente onde efetuou a compra, 
devendo preenchê-lo de forma legível e corretamente com dados empresariais sendo permitidos apenas 
os dados de uma empresa por cupom, quais sejam: nome completo, endereço completo, telefone e CNPJ, 
e deverá responder corretamente a seguinte pergunta: “Qual empresa está sempre com você na corrida 
por projetos sob medida para seu cliente?”, colocando-o(s) nas urnas instaladas nas lojas aderentes 
participantes até às 09h00min, do dia 04/12/2015, para participarem das apurações que serão realizadas 
em cada uma das 30 (trinta) lojas do Grupo GMAD, respeitando a divisão registrada abaixo, na mesma data 
às 15hs. Após a data e horário determinado para colocação do cupom nas urnas, as mesmas serão 
lacradas, devendo, todos os cupons depositados, em cada loja aderente, serem colocados em um único 
recipiente para que seja retirado, aleatória e manualmente, por uma pessoa presente em cada local, tantas 
quantas inscrições se fizerem necessárias, até que o cupom esteja devidamente preenchido com resposta 
correta à pergunta e com preenchimento legível e correto dos dados empresariais, para que o cupom 
contemplado tenha direito ao prêmio. O regulamento completo desta promoção estará disponível nas 
lojas aderentes em local de fácil acesso, e no site www.gmad.com.br. O contemplado será anunciado de 
viva voz no momento da apuração que será realizado, simultaneamente, nas lojas indicadas abaixo.  
 

4 - No dia 04/12/2015, às 15hs, serão apurados, simultaneamente, nas lojas indicadas abaixo, os 
contemplados que receberão os seguintes prêmios:  
 

4.1 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD – Americana Suprimentos para Movelaria Ltda – CNPJ. 10.444.097/0001-85. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Avenida Henrique Roberto Guilherme A. Brechmacher, nº 1601, Jardim Brasil, 
Americana – SP, às 15hs, na presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos 
interessados em assistir a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.2 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD - Casa do MDF Suprimentos para Móveis Ltda – CNPJ. 07.732.296/0001-84. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Avenida Antonio Canhetti, nº 1069, Jardim Cambuy, Presidente Prudente – SP, 
às 15hs, na presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir 

http://www.rededaconstrucao.com.br/


 

a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.3 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD - Centro Oeste Suprimentos para Movelaria Ltda – CNPJ. 04.992.689/0001-39. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Avenida Carmindo de Campos, nº 1.375, Bairro Grande Terceiro, Cuiabá - MT, às 
15hs, na presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a 
referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.4 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD Chapecomp Suprimentos para Móveis Ltda – CNPJ. 10.565.184/0001-90. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Rua Blumenau, nº 99-E, Bairro Lider, Chapecó - SC, às 15hs, na presença do 
gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.5 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD COMPMAG Suprimentos para móveis – CNPJ. 82.245.323/0001-24. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Avenida Mauá, nº 1.105, Zona 3, Maringá - PR, às 15hs, na presença do gerente 
da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                             R$        27.000,00 
 

4.6 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja COMPIN – Comercio de Compensados Ltda – CNPJ. 03.572.859/0001-63. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Rua Santa Inês, nº 93, Jardim Pedro Demeterco, Pinhais - PR, às 15hs horas, na 
presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida 
apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.7 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD COMPLOND Suprimentos para Móveis Ltda – CNPJ. 82.439.886/0001-39. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 

 
 

 
 



 

2015/2015. 27.000,00 27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Rua Belém, nº 701, Centro, Londrina - PR, às 15hs, na presença do gerente da 
empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.8 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD MADVILLE Suprimentos para Móveis Ltda – CNPJ. 07.062.174/0001-28. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Rua Anita Garibaldi, nº 2.417, Bairro Anita Garibaldi, Joinville - SC, às 15hs, na 
presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida 
apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.9 – Data da Apuração: Será apurado, nestas lojas, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD MADCENTRO - Sorocaba Suprimentos para Movelaria Ltda – CNPJ. 11.093.546/0001-50 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nestas lojas da Rede 
GMAD, localizada na Rua Terencio Costa Dias, nº 838, Jardim Bertanha, Sorocaba - SP, às 15hs, na 
presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida 
apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.10 – Data da Apuração: Será apurado, nestas lojas, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD – Madcentro Itu – CNPJ. 19.845.176/0001-27. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nestas lojas da Rede 
GMAD, localizada na Rua Caetano Ruggieri, nº 3996, Jd. Das Rosas, Itu – SP, na presença do gerente 
da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.11 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD MADCOMPEN Suprimentos para Moveis Ltda – 81.750.978/0001-72. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Avenida General Carlos Cavalcanti, nº 585, Uvaranas, Ponta Grossa - PR, às 15hs, 
na presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a 
referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.12 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 



 

Loja MADPLEX Suprimento para Móveis Ltda – CNPJ. 85.472.546/0001-06. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Avenida das Carmelitas, nº 2.447, Boqueirão, Curitiba - PR, às 15hs, na presença 
do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                             R$        27.000,00 
 

4.13 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD PLACA SUL Suprimentos para Moveis Ltda – CNPJ. 07.928.549/0001-90. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Avenida Nações Unidas, nº 687, Novo Hamburgo - RS, às 15hs, na presença do 
gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                             R$        27.000,00 
 

4.14 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja PLACAS UBERABA Suprimento para Marcenaria Ltda – CNPJ. 10.805.553/0001-75. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Avenida João XXIII, nº 2.610, Parque das Américas, Uberaba - MG, às 15hs, na 
presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida 
apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                             R$        27.000,00 
 

4.15 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD PONTO DO MARCENEIRO – Suprimentos para Móveis Ltda – 05.937.408/0001-08. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na BR 101, Km 210, Área Industrial, São José - SC, às 15hs, na presença do gerente 

da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                            R$        27.000,00 
 

4.16 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD PLACAVEL – Comercio de Compensados Ltda – CNPJ. 05.542.807/0001-70. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Rua Maringá, nº 2262, São Cristóvão, Cascavel – PR, às 15hs, na presença do 
gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 



 

4.17 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD PLACAFOZ – Comercio de Compensados Ltda – CNPJ. 06.257.528/0001-27. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Rua Osvaldo Cruz, nº 1237, Vila Fortes, Foz do Iguaçu – PR, às 15hs, na presença 
do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.18 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD Ribeirão Suprimentos para Moveis Ltda. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Av. Mogiana, nº 2.130, Jardim Independência, Ribeirão Preto - SP, às 15hs, na 
presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida 
apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.19 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD – Rio Preto Suprimentos para Móveis Ltda – 13.295.839/0001-46. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Av. Feliciano Salles Cunha, 740 Bairro Jardim Novo Aeroporto, São Jose do Rio 
Preto - SP, às 15hs, na presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados 
em assistir a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.20 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD – Campo Largo Suprimentos para Móveis – CNPJ. 14.946.439/0001-16. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Rua Ayrton Sena, nº 2.640, Jardim Busmayer, Campo Largo - PR, às 15hs, na 
presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida 
apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.21 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja GMAD – Campinas Suprimentos para Movelaria Ltda – CNPJ. 16.873.957/0001-82. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 



 

Apuração GMAD, localizada na Rua Bento Arruda Camargo, nº 1.348, Jardim Santana, Campinas - SP, às 15hs, 
na presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a 
referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.22 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja FLAVIENSE DO BRASIL–Comercio de Madeiras e Mat. Const. e Soluções Ltda. CNPJ. 08.155.675/0003-83. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Rua Frei Caneca, nº 102, Jardim Gramacho, Duque de Caxias - RJ, às 15hs, na 
presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida 
apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.23 – Data da Apuração: Será apurado, nesta loja, entre todos os cupons depositados na urna, o 
contemplado que receberá o seguinte prêmio: 

Loja Jamad Madeiras e Ferragens – CNPJ. 05.211.577/0001-66. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nesta loja da Rede 
GMAD, localizada na Rua Bernardo Vieira, nº 640-A, Bairro Quintas, Natal - RN, às 15hs, na presença 
do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.24 – Data da Apuração: Será apurado, nestas lojas, entre todos os cupons depositados nas urnas o 
contemplado receberá o seguinte prêmio: 

Lojas Casa do Marceneiro Ltda – CNPJ. 02.531.408/0001-15 
Casa da Madeira Ltda – CNPJ. 05.197.310/0001-61. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nas urnas da Rede 
GMAD acima, sendo que a apuração será realizada na loja localizada na Rua 210, nº 91, Setor 
Coimbra, Goiânia - GO, às 15hs, na presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos 
interessados em assistir a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.25 – Data da Apuração: Será apurado, nestas lojas, entre todos os cupons depositados nas urnas o 
contemplado receberá o seguinte prêmio: 

Lojas Casa da Madeira Ltda (Brasília) – CNPJ. 75.142.760/0002-34. 
Casa da Madeira Ltda (Anapolis) – CNPJ. 05.197.310/0002-42. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nas urnas da Rede 
GMAD acima, sendo que a apuração será realizada na loja localizada na SIA Trecho – LTS 1235 e 1245, 
setor Guará, Guara - DF, às 15hs, na presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos 
interessados em assistir a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.26 – Data da Apuração: Será apurado, nestas lojas, entre todos os cupons depositados nas urnas o 
contemplado receberá o seguinte prêmio: 



 

Lojas GMAD Fortaleza Suprimento para Móveis - 21.833.222/0001-65. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados na loja da Rede GMAD 
acima, e será realizada na Avenida Washington Soares, 5.049, Bairro Alagadiço Novo, Fortaleza - CE, 
às 15hs, na presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir 
a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.27 – Data da Apuração: Será apurado, nestas lojas, entre todos os cupons depositados nas urnas o 
contemplado receberá o seguinte prêmio: 

Lojas Bridi Madeiras Ltda – CNPJ. 31.785.660/0001-59. 
BM Madeiras Ltda – CNPJ. 39.829.544/0001-04. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nas lojas da Rede 
GMAD acima, e será realizada na Avenida Carlos Lindemberg, s/n, Bairro N. Senhora da Penha, Vila 
Velha - ES, às 15hs, na presença dos gerentes das empresas, com livre e gratuito acesso aos 
interessados em assistir a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.28 – Data da Apuração: Será apurado, nestas lojas, entre todos os cupons depositados nas urnas o 
contemplado receberá o seguinte prêmio: 

 
Lojas 

Madeiras do Brasil Ltda – CNPJ. 10.925.899/0001-07. 
Madeiras do Brasil Agreste Ltda – CNPJ. 10.500.326/0001-31. 
Madebras Atacado de Madeiras Ltda – CNPJ. 06.228.417/0001-92. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nas lojas da Rede 
GMAD acima, e será realizada na Rua Mato Grosso, nº 78, Bairro Jaraguá, Maceió - AL, às 15hs, na 
presença dos gerentes das empresas, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a 
referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                             R$        27.000,00 
 

4.29 – Data da Apuração: Será apurado, nestas lojas, entre todos os cupons depositados nas urnas o 
contemplado receberá o seguinte prêmio: 

Lojas Nova Riga Comercio de Madeiras – CNPJ. 00.159.416/0001-57. 
Riga Desing Ltda – CNPJ. 12.576.723/0001-12. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 
04/12/2015 

1º 
Cupom Sorteado 

01 (um) Automóvel marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
 

27.000,00 

 
 

27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nas lojas da Rede 
GMAD acima, e será realizada na Rua Dené, nº 172, Vila Ré, São Paulo - SP, às 15hs, na presença dos 
gerentes das empresas, com livre e gratuito acesso aos interessados em assistir a referida apuração. 

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 
 

4.30 – Data da Apuração: Será apurado entre todos os cupons depositados nas urnas das lojas da Rede 
GMAD, o contemplado receberá o seguinte prêmio: 

 
Lojas 

Madecenter  Ltda – CNPJ. 41.057.399/0001-96. 
Madecenter Ltda – CNPJ. 41.057.399/0001-24. 
Madecenter  Ltda – CNPJ. 41.057.399/0004-77. 

Data da Apuração Quantidade  Descrição do Prêmio Valor Unitário Valor Total 

 1º 01 (um) Automóvel marca Chevrolet,   



 

04/12/2015 Cupom Sorteado modelo Celta 1.0, 0 km, ano/modelo 
2015/2015. 

 
27.000,00 

 
27.000,00 

Local e hora da 
Apuração 

A apuração do contemplado será realizada, entre todos os cupons depositados nas lojas da Rede 
GMAD acima, e será realizada no seguinte endereço Rua Dr. Jose Mariano, 539/565/571, Boa Vista 
Recife - PE, às 15hs, na presença do gerente da empresa, com livre e gratuito acesso aos interessados 
em assistir a referida apuração.  

Valor Total de Prêmio:                                                                                                                                                              R$        27.000,00 

5 - O valor total de prêmios a serem distribuídos será de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais). 6 - O 
prêmio não poderá ser convertido em dinheiro. 7 - A prescrição de direito ao prêmio será de 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data da respectiva apuração, caso o(s) mesmo(s) não seja(m) reclamado(s), neste 
caso o valor correspondente deverá ser recolhido aos cofres do Tesouro Nacional, como renda da União, 
no prazo subseqüente de 10 (dez) dias, conforme preceituado no Artigo 6º do Decreto Lei Nº 70.951 de 
09/08/1972. 8 – Os prêmios estarão expostos ao público, nas lojas onde serão realizados os sorteios, e 
serão entregues aos respectivos contemplados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data de cada apuração, sem qualquer ônus, nas lojas aderentes, sendo que os automóveis serão entregues 
livres de IPVA, licenciamentos, emplacamentos e despesas com despachante. 9 - A Associação das 
Empresas do Grupo GMAD, reserva o direito de fazer uso do nome, imagem e voz do contemplado, em 
todos os meios de comunicação (tv, rádio, impressos, etc) e em todo o território nacional, na divulgação 
desta promoção e de seus resultados, sem qualquer ônus, até o prazo máximo de 180 (cento oitenta) dias, 
após o encerramento da promoção. 10 - Fica vedada a participação de diretores e funcionários da 
Associação das Empresas do Grupo GMAD, sócios e funcionários das lojas aderentes, com cupom do 
próprio estabelecimento, bem como das empresas envolvidas na promoção, ou seja, Agência de 
propaganda, sendo que será disponibilizado pela empresa promotora um terminal eletrônico no local da 
apuração para a devida identificação, no ato da apuração, de pessoas impedidas de participarem da 
promoção. Na eventualidade de ser contemplado um cupom dessas pessoas, o mesmo será anulado e 
sorteado outro cupom em seu lugar. 11 - O ato de colocar o cupom na urna para a participação nesta 
promoção caracteriza a aceitação e o reconhecimento integral dos termos e condições deste regulamento. 
12 - As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes da promoção autorizada 
deverão ser preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, posteriormente, 
submetidas à CEPCO-CAIXA, quando o participante não optar pela reclamação direta aos órgãos públicos 
integrantes do sistema nacional de Defesa do consumidor. 13 - Os órgãos de defesa do consumidor 
receberão as reclamações devidamente fundamentadas, sendo que o consumidor deverá efetuar qualquer 
reclamação ao PROCON, através do Telefone 0800-643-6400, ou ao PROCON de cada localidade. 14 – Fica 
desde já eleito o fórum Central da Comarca dos participantes, para a solução de quaisquer questões 
referentes ao regulamento da promoção autorizada. 

Associação das Empresas do Grupo GMAD – Av. Gal. Carlos Cavalcanti, nº 585, Uvaranas, Ponta Grossa – PR. 
 CNPJ: 14.066.270/0001-00. 

Certificado de Autorização CAIXA Nº 6-0274/2015 – DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 
 


