
REGULAMENTO 

AÇÃO PROMOCIONAL “FIQUE EM CASA PRÓPRIA” 

 

1. SOBRE A AÇÃO PROMOCIONAL 

1.1. Essa é uma ação promocional comprou-ganhou, realizada pela Construtora 

Tenda S.A. (“Promotora”), inscrita no CNPJ sob o nº 71.476.527/0001-35, sediada 

na Rua Boa Vista, 280, bairro Centro, São Paulo/SP, CEP 01014-908.  

1.2. A presente ação promocional ocorrerá durante o período de 04 de agosto a 02 

de setembro de 2021. 

2. CLIENTES ELEGÍVEIS 

2.1. Poderão participar desta ação promocional os clientes da Promotora, pessoas 

físicas, maiores de 18 (dezoito) anos completos, capazes, residentes e 

domiciliadas no Brasil.  

2.2. Não poderão participar desta ação promocional as pessoas incapazes, os sócios, 

diretores e empregados (i) da Promotora, (ii) das agências de propaganda que 

mantêm contrato com a Promotora para essa ação. 

3. COMO PARTICIPAR 

3.1. Os clientes que, durante o período da ação promocional: (i) adquirirem uma 

unidade imobiliária de qualquer empreendimento Tenda, por meio da loja virtual 

ou (https://www.tenda.com/loja-virtual/) ou de uma das lojas físicas próprias da 

Tenda listadas no Anexo deste Regulamento; e (ii) efetuarem o pagamento do 

boleto referente à parcela de entrada do valor do contrato, terão direito a 01 

(um) Cartão Presente Tok&Stok Virtual, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

para ser usado nas lojas físicas ou virtual da Tok&Stok. 

3.2. A bonificação prevista no item supra está condicionada à realização de uma 

venda faturada no período de vigência desta ação. Considera-se venda faturada 

aquela cujo pagamento do ato foi devidamente processado e identificado pela 

Promotora. 

3.3. Não serão consideradas, para participação nesta ação promocional, as vendas de 

imóveis Tenda efetuadas junto às imobiliárias parceiras. 

https://www.tenda.com/loja-virtual/


3.4. A Promotora identificará todas as participações elegíveis e atribuirá a bonificação 

aos clientes, que será disponibilizada no prazo de até 60 (sessenta) dias após o 

término desta ação promocional. 

3.5. O cliente será comunicado sobre a sua bonificação pelo agente de vendas 

responsável pelo seu atendimento.  

3.6. O Cartão Presente Tok&Stok Virtual será enviado ao cliente contemplado, por e-

mail ou, no caso de indisponibilidade, por WhatsApp) no prazo de até 60 dias, 

contados do término desta ação promocional, e mediante verificação da 

identidade. 

3.7. O cartão presente poderá ser usado nas lojas físicas, cuja lista de endereços pode 

ser consultada em https://www.tokstok.com.br/lojas, ou na loja online, em 

https://www.tokstok.com.br/  

3.8. O cartão presente tem validade de 12 meses, contados da data da sua emissão e 

sua utilização está sujeita à observância dos termos e condições de uso previstos 

em https://cartaopresente.tokstok.com.br/termos. 

3.9. O saldo do cartão pode ser usado em uma ou mais compras, desde que 

observado o prazo de validade e o limite de crédito. 

3.10. Em caso da compra exceder o saldo disponível, o contemplado deverá efetuar o 

pagamento do valor excedente, pelas formas admitidas pelo fornecedor do 

cartão. 

3.11. Caso o contemplado não utilize o crédito dentro do prazo de validade 

estabelecido, perderá direito ao eventual saldo, que não será devolvido ou 

compensado, a qualquer título. 

3.12. Os benefícios não poderão ser substituídos ou trocados por dinheiro ou por 

qualquer outro bem ou serviço. 

3.13. As ofertas são pessoais e intransferíveis e em nenhuma hipótese poderão ser 

transferidos para terceiros. 

4. DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTES 

4.1. Ao participar desta ação promocional, o cliente aceita, sem ressalvas nem 

restrições, o presente regulamento. 

4.2. Os clientes participantes que não cumprirem todas as etapas descritas neste 

regulamento deixam de receber os benefícios da ação promocional por parte da 

Promotora. 

https://www.tokstok.com.br/lojas
https://www.tokstok.com.br/
https://cartaopresente.tokstok.com.br/termos


4.3. Na hipótese de haver o a constatação de rescisão ou solicitação de rescisão do 

contrato de compra e venda da unidade imobiliária pelo cliente durante a 

apuração da ação promocional, o cliente perderá o direito ao benefício. A 

desclassificação se dará ainda que o pagamento do ato tenha sido efetuado 

dentro do prazo. 

4.4. Todos os clientes participantes deverão observar as condições, formas e prazos 

de participação, sendo sumariamente desclassificados aqueles que 

descumprirem quaisquer regras desse regulamento, que ajam com falta de 

decoro, falta de urbanidade, ou, ainda, cometam qualquer tipo de suspeita de 

fraude, incluindo, mas não se limitando a, à criação, benefício e utilização de 

ferramentas com o intuito de alterar os resultados desta ação promocional, 

ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil. 

4.5. Qualquer declaração falsa de um cliente participante provocará sua 

desclassificação sem qualquer responsabilidade da Promotora. 

5. DÚVIDAS, CONTROVÉRSIAS E RECLAMAÇÕES 

5.1. As dúvidas, controvérsias e reclamações que não puderem ser sanadas pela 
leitura deste regulamento, poderão ser dirimidas pela PROMOTORA, por meio 
do fale conosco disponível nos seguintes canais: 

Aplicativo Tenda com você 
Central 40034438 
WhatsApp 11 4949-6299 
CHAT tenda.com/chat 
Central de Relacionamento atendimento@tenda.com 
 

6. AVISO DE PRIVACIDADE 

6.1. Os dados pessoais dos Clientes serão tratados para fins de cumprimento dos 
termos e condições dispostas neste Regulamento, abrangendo seu 
compartilhamento com o fornecedor dos benefícios. 

6.2. O tratamento dos dados poderá ser realizado, também, para a oferta de 
empreendimentos do grupo Tenda, bem como dos seus parceiros comerciais, via 
telefone, SMS, WhatsApp ou e-mail. 

6.3. A Construtora Tenda poderá, ainda, compartilhar os dados pessoais com 
terceiros e autoridades dentro das hipóteses de cumprimento de obrigação 
legal, políticas públicas, proteção da vida e da saúde, segurança, cumprimento 
do contrato e legítimo interesse. 

6.4. Os dados coletados em razão deste Programa estarão armazenados em 
ambiente seguro e controlado pelo prazo de duração da relação jurídica que o 

mailto:atendimento@tenda.com


originou e, além desta, será considerado o prazo exigido por lei, considerando: 
(i) O prazo mínimo de 6 (seis) meses, nos termos do Marco Civil da Internet; e (ii) 
O prazo mínimo de 5 (cinco) anos, nos termos do Código de Defesa do 
Consumidor. 

6.5. Os dados pessoais cadastrais e navegacionais dos Clientes somente serão 
acessados por profissionais devidamente autorizados, respeitando os princípios 
de proporcionalidade, necessidade e relevância para os objetivos deste 
Programa, além do compromisso de confidencialidade e preservação da 
privacidade dos Titulares de dados. 

6.6. Considerando que nenhum sistema de segurança é infalível, a Construtora Tenda 
se exime de responsabilidades por eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes 
de falhas, vírus ou invasões do banco de dados desta ação, salvo nos casos em 
que tiver dolo ou culpa. 

6.7. O Cliente tem o direito de exigir a exibição, retificação ou ratificação dos dados 
pessoais que lhe dizem respeito, por solicitação enviada ao DPO (Encarregado de 

Dados) por meio do e-mail dpo@tenda.com, além dos demais canais de 
atendimento abaixo: 

 Chat Ajuda Online: https://tenda.com/chat 
 Fale Conosco: https://www.tenda.com/sobre-a-tenda#fale-tenda 

 Whatsapp: +55 11 4949 6299 (https://bit.ly/TendaIG_Zap) 
 Redes Sociais 

Oficiais: https://www.instagram.com/construtoratenda/ https://www.faceboo
k.com/ConstrutoraTenda 

 Pessoalmente ou Carta: Rua Boa Vista, nº. 280 – 9º andar, Centro, São Paulo/SP 

6.8. É assegurado, ainda, a qualquer Cliente Participante o direito de solicitar, a 
qualquer tempo, a exclusão de seus dados pessoais, por meio dos canais supra 
indicados. Todavia, ficam cientes de que isso provocará a sua automática 
exclusão do Programa, com a invalidação da concessão da bonificação, caso se 
trate de Cliente elegível ao seu recebimento. Ficarão ressalvadas, neste caso, as 
hipóteses de tratamento necessárias ao cumprimento de exigências legais. 

6.9. Os dados dos Clientes poderão ser armazenados em servidor próprio da 
Construtora Tenda localizado no Brasil, bem como em ambiente de uso de 
recursos ou servidores na nuvem (cloud computing), o que enseja, neste último 
caso, transferência ou processamento dos dados fora do Brasil, cumprindo 
disposições sobre transferência internacional de Dados conforme a Lei Geral de 
Proteção de Dados ou demais normas aplicáveis. 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Este Programa poderá ser cancelado em razão de caso fortuito ou força maior, 

ou ainda, por conveniência Construtora Tenda, sem que tal fato importe em 

qualquer tipo de indenização. 

https://tenda.com/chat
https://www.tenda.com/sobre-a-tenda#fale-tenda
https://bit.ly/TendaIG_Zap
https://www.instagram.com/construtoratenda/
https://www.facebook.com/ConstrutoraTenda
https://www.facebook.com/ConstrutoraTenda


7.2. A Construtora Tenda reserva-se no direito de alterar o disposto neste 

Regulamento a qualquer momento, independentemente de prévia notificação, 

cabendo exclusivamente aos Clientes Participantes manter-se informados de 

quaisquer alterações por meio do endereço <tenda.com/fiqueemcasapropria>.  

7.3. A reprodução e representação de todos ou de parte dos sinais distintivos que 

fazem parte do Programa são estritamente proibidas, uma vez que são de 

titularidade da Construtora Tenda ou a ela estão licenciados. 

7.4. A reprodução de conteúdos relativos à ação promocional, incluindo por meio de 

compartilhamento em redes sociais, tais como, mas não se limitando a imagens, 

dados, sons de voz e outros conteúdos protegidos por direitos personalíssimos 

ou por propriedade intelectual, realizada por terceiros não autorizados, 

constituem ou podem constituir infração passível de sanções cíveis, penais e/ou 

administrativas. 

7.5. As questões não previstas neste Regulamento ou qualquer dúvida que possa 

surgir serão dirimidas pela Construtora Tenda e suas decisões são soberanas e 

irrecorríveis. 

7.6. Resta esclarecido que a Construtora Tenda, a qualquer tempo e ao seu exclusivo 

critério, poderá efetuar todo e qualquer tipo de ação preventiva ou corretiva 

para manter o bom funcionamento de qualquer ferramenta tecnológica 

relacionada à ação promocional, motivo pelo qual, desde já, os participantes 

isentam-na de qualquer responsabilidade em decorrência de eventual 

impossibilidade de participação advinda de tais atos.  

7.7. Os Clientes Participantes autorizam a utilização de seus endereços físicos, 

eletrônicos, telefones, perfis de usuários para mensagerias por meio de internet 

e SMS e demais dados informados com o propósito de formação de cadastro, 

reforço de mídia publicitária e divulgação do próprio Programa, nos limites do 

código de defesa do consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 

sendo expressamente vedada a comercialização ou a cessão, ainda que a título 

gratuito, desses dados. 

7.8. A Construtora Tenda processa e armazena os dados de tráfego e de conexão ao 

hotsite do Programa, principalmente, a identificação (endereço IP) do dispositivo 

utilizado pelo Participante com o objetivo de gerar estatísticas de acesso ao 

hotsite, garantir a segurança do Programa, assim como verificar a correta 

participação, garantindo sua conformidade em relação a este Regulamento, e na 

prevenção ou detecção de acessos automáticos em seus sistemas, levando assim 

à exclusão do Participante envolvido nesta atividade. 



7.9. Fica acordado que os dados existentes nos sistemas de informação da 

Construtora Tenda possuem valor probatório em relação à data e hora de 

conexão, aos elementos de conexão e das informações resultantes do 

processamento de dados relativos a este Programa. 

7.10.  O Programa não será responsável por problemas, falhas ou funcionamento 

técnico, de qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, 

equipamentos de computadores, celulares, smartphones,  tablets, hardware ou 

software, ou erro, interrupção, defeito, intervenção, intrusão externa e não 

autorizada, atraso ou falha em operações ou transmissões para o correto 

processamento de seus sistemas, incluindo, mas não se limitando, 

congestionamento na Internet, vírus, falha de programação (bugs) ou violação 

por terceiros (hackers). 

7.11. A Construtora Tenda não se responsabiliza pela autenticidade dos dados 

fornecidos pelos Clientes Participantes.  

7.12. Fica, desde já, eleito o foro do Participante para solução de quaisquer questões 

referentes a este Regulamento. 

7.13. Ao participar os Participantes aceitam todos os termos e condições deste 

Regulamento, que estará disponível para consulta no endereço 

<tenda.com/fiqueemcasapropria> ao longo do período de vigência desta ação 

promocional. 

7.14. Ao aderir às condições deste programa, os participantes declaram, desde já, que 

estão cientes de todo o conteúdo deste Regulamento, e que concordam 

expressamente com todas as cláusulas e condições nele estabelecidas. 

  



ANEXO I – LOJAS TENDA 

 

UF Nomes PDVs ENDEREÇO 

BA Loja Cajazeiras 
Estrada Do Coqueiro Grande,2005 - Cajazeiras - 
Salvador - 42800-040 

BA Loja Calçada 
R. Barão De Cotegipe,77 - Mares - Salvador - 40280-
000 

BA Loja Camaçari R. Costa Pinto,166 - Centro - Camaçari - 41343-855 

BA Loja Iguatemi 
Av. Antônio Carlos Magalhães,4009 - Parque Bela 
Vista - Salvador - 42703-510 

BA Loja Lauro De Freitas 
R. Euvaldo Santos Leite,246 - Centro - Lauro De 
Freitas - 40445-001 

BA Loja Liberdade 
Estrada Da Liberdade,329 - Liberdade - Salvador - 
40375-017 

BA Loja Piedade 
R. Conselheiro Junqueira Ayres ,165 - Barris - 
Salvador - 40070-901 

CE Loja Centro Fortaleza 
R. Liberato Barroso, 106 - Centro, Fortaleza/Ce, Cep: 
60030-160 

CE Loja Messejana 
Rua Joaquim Bezerra, 93, Messejana - Fortaleza - Ce 
- Cep: 60842-010 

PE Loja Afogados R. Da Paz,299 - Afogados - Recife - 54210-000 

PE Loja Casa Amarela 
Avenida Norte Miguel Arraes De Alencar,6161 - Casa 
Amarela - Recife - 52070-660 

PE Loja Jaboatão 
R. Santo Elias,208 - Cajueiro Seco - Jaboatão Dos 
Guararapes - 53401-310 

PE Loja Paulista R. Getúlio Vargas,495 - Centro - Paulista - 54080-310  

PE Loja Recife 
R. Do Hospício,208 - Boa Vista - Boa Vista - 54759-
000 

PR Loja Centro Curitiba 
R. Marechal Floriano Peixoto,130 - Centro - Curitiba 
- 80010-130 

RJ Loja Braz de Pina 
Estrada Do Quitungo, Nº 776, Brás De Pina, Rio De 
Janeiro - Rj 

RS 
Loja Assis Brasil Porto 
Alegre 

Av. Assis Brasil,2606 - Cristo Redentor - Porto Alegre 
- 92310-564 

RS Loja Azenha 
Avenida Da Azenha,581 - Azenha - Porto Alegre - 
90160-001 

RS 
Loja Cavalhada Porto 
Alegre 

Av. Cavalhada, Nº 2383 - Cavalhada Porto Alegre - 
Rs 

RS Loja Centro Canoas R. Tiradentes,121 - Centro - Canoas - 90020-110 

RS Loja Centro Porto Alegre 
R. Vigário José Inácio,618 - Centro Histórico - Porto 
Alegre - 92010-260 

RS Loja Gravataí 
Rua José Loureiro da Silva esquina com a Rua Adolfo 
Ignácio Barcelos n° 1435 loja II 

SP Loja Campo Limpo 
Estrada Do Campo Limpo,3454 - Vila Prel - São Paulo 
- 05074-050 



SP Loja Guaianazes 
R. Professor Melo Paiva,3 - Vila Lourdes - São Paulo - 
04734-000 

SP Loja Lapa 
R. Clemente Álvares,237 - Lapa - São Paulo - 11010-
090 

SP Loja Osasco Plaza R. Antônio Agu,81 - Centro - Osasco - 07010-010 

SP Loja Santo Amaro 
Av. Adolfo Pinheiro,172 - Santo Amaro - São Paulo - 
01012-001 

SP Loja Shop Interlagos 
Av Interlagos, 2255, Jardim Umuarama - Ao Lado Do 
Subway E Próximo Ao - São Paulo - Sp 

SP Loja Shop Metro Itaquera 
Av. José Pinheiro Borges,S/N - Vila Campanela - São 
Paulo - 03806-000 

SP Loja M boi Mirim Estrada M’ Boi Mirim, 3238 – Vila Regina 

SP Loja Sacomã 
Rua Greenfeld, 266 - Sacomã, São Paulo - Sp, 04218-
100 

SP 
Loja São Mateus (Mateo 
Bei) 

Avenida Mateo Bei, nº 1916, São Mateus 

SP Loja Guarulhos 
R. Luíz Faccini, 433 - CentroGuarulhos - SP, 07110-
000 

SPI 
Loja Campinas Centro 
(Campos Sales) 

 Av. Campos Sales, 806 - Centro, Campinas - SP, 
13010-080 

SP Loja Pinheiros Rua Teodoro Sampaio, 2554 - Pinheiros 

SP Loja Sé Conceito Rua São Bento, Nº 250 - Centro - São Paulo - Sp 

GO Loja Rio Verde 
Av. Rio Verde,Q99 - Vila São Tomaz - Aparecida De 
Goiânia - 74915-515 

GO Loja Centro Goiás 
Av. Araguaia,474 - Setor Central - Goiânia - 74015-
090 

SP Loja Metro Santa Cruz 
R. Domingos De Morais,2564 - Vila Mariana - São 
Paulo - 04036-100 Piso 1 e 2 

RJ Stand Santissimo 
Estrada do Lameirao s/n em frente ao posto sete 
Lira 

RJ Loja Bonsucesso 
Av. Itaóca,1441 - Bonsucesso - Rio De Janeiro - 
21061-021 

PE Stand Lusitânia Rua Maria emilia Boackeman, Lusitânia 

RJ Loja Campinho 
Av Ernani Cardoso, Altura Do Número 409. 
Cascadura  Cep 21310-310  

 

 


