REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
Mais Verão - Mercadinho Piratininga
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE Nº 06.000778/2018
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: MERCADINHO PIRATININGA LTDA
Endereço: ITORORO Número: 74 Bairro: JARDIM PAULISTA Município: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP
CEP:12216-440
CNPJ/MF nº: 60.186.376/0001-64
1.2 - Aderentes:
Razão Social: MERCADINHO PIRATININGA DE CARAGUATATUBA LTDA Endereço: JOSE HERCULANO
Número: 7040 Bairro: PORTO NOVO Município: CARAGUATATUBA UF: SP CEP:11667-000
CNPJ/MF nº:08.571.723/0001-52
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
16/01/2019 a 09/03/2019
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
16/01/2019 a 08/03/2019
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
6.1 Poderão participar da promoção todos os consumidores Pessoas Físicas residentes e domiciliados em todo território
nacional, que realizarem compras exclusivamente na filial do Mercadinho Piratininga em Caraguatatuba conforme descrito no
Item 1.2.
6.2 Ao final da compra, os clientes receberão 01 (um) cupom de participação para cada R$ 50,00 (cinquenta reais) em compras
no mesmo ticket, impressos automaticamente direto no caixa.
6.3 Cada participante terá direito a tantos cupons de participação para concorrer aos prêmios quantos forem os múltiplos
gastos em compras no mesmo ticket durante o período de participação da campanha.
6.4 Os valores inferiores em compras, não poderão ser somados a fim de totalizar o valor mínimo de compra, bem como os
valores excedentes também não serão cumulativos ou reaproveitados.
6.5 Ao receber o cupom de participação, o interessado deverá preenchê-lo com seus dados pessoais obrigatórios (telefone
para contato, nome e endereço completos, CPF).
6.6 Para concluir sua participação, o cliente deverá responder a seguinte pergunta: “Qual o supermercado sorteia prêmios para
você curtir o verão?” Assinalando uma das respostas: ( ) Mercadinho Piratininga ( ) Outros.
6.7 Após o preenchimento de todas as informações, os participantes deverão inserir o cupom dentro da urna disponível na loja
participante e na qual efetuou sua compra, sendo esta lacrada e somente aberta instantes antes do início da apuração, a fim
de evitar possíveis fraudes no manejo dos cupons.
6.8 Em caso de preenchimento do cupom por menor de idade e o mesmo não tenha RG e CPF, deverá colocar os dados do seu
responsável legal.
6.9 Na eventualidade do ganhador ser menor de idade, o seu responsável legal deverá receber o prêmio da promoção em
nome do menor e, para tanto, precisará comprovar tal condição.
6.10 Período de compras e depósito dos cupons: de 16/01/2019 a 08/03/2019.
6.11 Serão válidos todos os cupons recebidos e inseridos na urna até 30 minutos antes de cada apuração.
6.12 Serão invalidados os cupons que (I) tiverem a falta da resposta ou a resposta incorreta à pergunta formulada, (II) não
forem originais, (III) não contiverem todos os dados pessoais do contemplado ou que, devido ao preenchimento ilegível não
permitam a identificação e localização do contemplado; (IV) não atenderem quaisquer requisitos desta promoção. No
momento da apuração os cupons invalidados serão eliminados da promoção, sendo sorteados outros, seguindo-se os mesmos
critérios, para substituí-los.
6.13 Os prêmios não poderão ser distribuídos ou convertidos, total ou parcialmente, em dinheiro.
6.14 O simples depósito do cupom por parte do concorrente implica em aceitação tácita do Regulamento da promoção.
7 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
DATA: 16/02/2019 11:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 16/01/2019 00:00 a 16/02/2019 10:30
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida José Herculano NÚMERO: 7040 COMPLEMENTO: Mercadinho Piratininga

BAIRRO: Porto Novo
MUNICÍPIO: Caraguatatuba UF: SP CEP: 11669-330
LOCAL DA APURAÇÃO: Dependências da Loja
PRÊMIOS
Quantidade
Descrição
9
Guarda-sol 180cm Master Beach
9
Caixa Térmica Floripa 32 litros
9
Ventilador de Mesa House Lux 220V
9
Cadeira de Alumínio Reclinável Mor
2
Bicicleta Aro 26 sem Marcha

Valor R$
29,99
49,90
56,98
79,99
340,00

Valor Total R$
269,91
449,10
512,82
719,91
680,00

Ordem
1
2
3
4
5

DATA: 02/03/2019 11:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 16/01/2019 00:00 a 02/03/2019 10:30
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida José Herculano NÚMERO: 7040 COMPLEMENTO: Mercadinho Piratininga
BAIRRO: Porto Novo
MUNICÍPIO: Caraguatatuba UF: SP CEP: 11669-330
LOCAL DA APURAÇÃO: Dependências da Loja
PRÊMIOS
Quantidade
Descrição
Valor R$
Valor Total R$
Ordem
9
Guarda-sol 180cm Master Beach
29,99
269,91
1
9
Caixa Térmica Floripa 32 litros
49,90
449,10
2
9
Ventilador de Mesa House Lux 220V
56,98
512,82
3
9
Cadeira de Alumínio Reclinável Mor
79,99
719,91
4
4
Bicicleta Aro 26 sem Marcha
340,00
1,360.00
5
DATA: 09/03/2019 11:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 16/01/2019 00:00 a 08/03/2019 10:30
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida José Herculano NÚMERO: 7040 COMPLEMENTO: Mercadinho Piratininga
BAIRRO: Porto Novo
MUNICÍPIO: Caraguatatuba UF: SP CEP: 11669-330
LOCAL DA APURAÇÃO: Dependências da Loja
PRÊMIOS
Quantidade
Descrição
Valor R$
Valor Total R$
Ordem
2
Guarda-sol 180cm Master Beach
29,99
59,98
1
2
Caixa Térmica Floripa 32 litros
49,90
99,90
2
2
Ventilador de Mesa House Lux 220V
56,98
113,96
3
2
Cadeira de Alumínio Reclinável Mor
79,99
159,98
4
4
Bicicleta Aro 26 sem Marcha
340,00
1.360,00
5
8 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios
90

Valor total da Promoção R$
7.737,20

9 - FORMA DE APURAÇÃO:
9.1 A apuração será realizada através de seleção aleatória de cupons do recipiente de apuração, com livre acesso aos
interessados munidos de documento de identidade original.
9.2 Todos os cupons participantes serão acumulados de uma apuração para outra, já os cupons contemplados serão
fotocopiados e retornados às urnas para participarem das apurações posteriores, conforme Art. 3º da Portaria 41.
10 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
10.1 Os participantes poderão ser excluídos automaticamente da promoção em caso de suspeita de fraude, de não
preenchimento dos requisitos previamente determinados e/ou em decorrência da prestação de informações incorretas ou
equivocadas, de acordo com as regras do Regulamento da promoção.
10.2 Nos casos de constatação de fraude na participação da presente promoção, o contemplado será automaticamente
desclassificado e não terá direito ao recebimento do prêmio, ressaltando que o valor do respectivo prêmio será recolhido aos
cofres da União, no prazo de 10 (dez) dias.
11 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
11.1 A promoção será divulgada por meio de encartes, folders, cartazes, rádio, Facebook e no website
www.mercadinhopiratininga.com.br

11.2 Já a divulgação dos ganhadores será feita no 1º dia útil seguinte ao do sorteio por meio de telefonema aos contemplados,
cartazes nas lojas e através do site www.mercadinhopiratininga.com.br
12 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
12.1 Os prêmios são pessoais e intransferíveis e serão entregues, sem ônus, nas Lojas do Mercadinho Piratininga onde os
ganhadores realizaram suas compras, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da apuração.
12.2 O participante contemplado deverá apresentar e fornecer no ato da entrega do prêmio, cópia do seu RG e do CPF, bem
como assinar o recibo de entrega do prêmio, conforme modelo contido em anexo, o qual, de posse da Empresa Mandatária,
constituirá prova de entrega do prêmio. O recibo de entrega do prêmio será mantido sob guarda da Empresa Mandatária, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, após o término da promoção.
12.3 Caso não seja possível comprovar os dados preenchidos na inscrição, o concorrente será eliminado e o valor
correspondente ao prêmio será recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União.
12.4 A responsabilidade pela qualidade, garantia, desgastes ou eventuais defeitos ou vícios ocultos apurados após a entrega e
uso do referido prêmio, serão das empresas fabricantes, ficando o Mercadinho Piratininga Ltda isento de qualquer
responsabilidade ou ressarcimentos dos mesmos, objeto da presente promoção.
12.5 O contemplado terá um prazo de até 3 (três) dias corridos após a entrega do prêmio para realizar testes e caso se faça
necessário, acionar a assistência técnica do produto.
13 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.1 Estão excluídos de participação nesta promoção os sócios da promovente, os funcionários e/ou quaisquer pessoas físicas
ou jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na elaboração deste concurso, todos assim considerados em seus vínculos com
a promovente em cada data de apuração, quando será verificado se o contemplado se enquadra em uma dessas categorias.
13.2 Após o término da promoção, os cupons contemplados serão guardados pela Empresa Mandatária, para fins de prestação
de contas, e todos os demais serão incinerados.
13.3 A Empresa mandatária disponibilizará o Regulamento completo da promoção nas Lojas do Mercadinho Piratininga e no
site www.mercadinhopiratininga.com.br.
13.4 Em caso de dúvida haverá à disposição dos interessados, o endereço de e-mail do SAC – Serviço de Atendimento ao
Consumidor: contato@mercadinhopiratininga.com.br.
13.5 Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do participante para solução de quaisquer questões referentes ao
Regulamento da presente Promoção.
13.6 Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei nº 5.768/71, regulamentada pelo Decreto nº 70.951/72 e
Portaria MF 41/08) e obteve o Certificado de Autorização nº: .....................................
14 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
14.1 Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional, desde que preencha
os requisitos estipulados no regulamento da campanha autorizada;
14.2 Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;
14.3 É vedada a apuração por meio eletrônico;
14.4 Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados
14.5 Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento
e oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do
prazo da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada,
ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;
14.5 Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do
prêmio, ser representado por seu responsável legal;
14.6 A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;
14.7 As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Seae/MF;
14.8 Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;
14.9 Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção 'Consulta Pública da Promoção Comercial', no endereço
https://scpc.seae.fazenda.gov.br e informe o número do Certificado de Autorização 06.000778/2018

