
Promoção “Tal pai, tal filho” - Mercadinho Piratininga 
 
1. Objetivo: 
A promoção “Tal Pai, tal filho” visa fortalecer os laços de relacionamento entre o Mercadinho Piratininga e 
seus clientes, buscando entregar um benefício adicional aos clientes contemplados. 
 
2. Área de Execução da Promoção: 
A promoção “Tal pai, tal filho” foi criado e será operado pelo Mercadinho Piratininga e possui caráter 
exclusivamente cultural.  A participação nesta promoção não está vinculada a compras e será destinada ao 
público residente nas respectivas cidades das lojas participantes. 
 
3. Lojas Participantes: 
 
a) Mercadinho Piratininga, localizado na Rua Itororó, 74 São José dos Campos / SP 
b) Mercadinho Piratininga, localizado na Avenida Cassiopéia, 591- São José dos Campos / SP 
c) Mercadinho Piratininga, localizado na Avenida Dr. Januário Miraglia, 608 - Campos do Jordão/ SP 
d) Mercadinho Piratininga, localizado na Avenida São José dos Campos, 262 - Paraibuna / SP 
e) Mercadinho Piratininga, localizado na Avenida José Herculano, 7040 - Caraguatatuba / SP 
 
4. Início e Término: 01/08/2017 a 18/08/2017 
 
5. Período de Participação: 01/08/2017 a 13/08/2017 
 
6. Quantidade de Prêmios: 20 (Vinte) 
 
7. Descrição e Quantificação dos Prêmios: 
De acordo com os critérios deste regulamento, cada ganhador será contemplado com 1 Vale Compra no valor 
de R$ 200,00 (duzentos reais) para ser utilizado exclusivamente nas lojas do Mercadinho Piratininga.  
 
8. Mecânica da Promoção: 
 
8.1. Para participar os interessados deverão se cadastrar pelo website www.mercadinhopiratininga.com.br ,  
preencher o formulário com seus dados pessoais (nome completo, CPF e telefone), assinalar a loja na qual é 
cliente, anexar uma foto que ilustre bem as semelhanças entre o pai e o(a) filha(a), clicar no botão para curtir a 
fanpage do Mercadinho Piratininga e responder a pergunta: “Quais as semelhanças (personalidade e/ou física) 
entre você e seu pai?”   

 
8.2. Havendo fotos ou respostas idênticas, seja do mesmo participante ou de participantes diferentes, será 
considerada válida apenas a primeira inscrita, sendo as demais desclassificadas. No caso de fotos e respostas 
idênticas de participantes diferentes, ambas serão desclassificadas. 
 
8.3. Os participantes serão responsáveis integralmente pela autoria das fotos e das respostas por eles inscritas na 
promoção, estando cientes que as mesmas podem ser utilizadas em qualquer meio de comunicação (website, 
fanpage no Facebook, ponto de venda, entre outros) Mercadinho Piratininga. 
 
8.4. Caberá ao participante responsabilidade civil e criminal por eventual prática de plágio ou qualquer outro ato 
que viole direito autoral ou outro direito de propriedade intelectual de outrem. 
 
8.5. O Mercadinho Piratininga não se responsabiliza pelo não recebimento de inscrições, ou ainda, por inscrições 
perdidas, atrasadas, incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas. 
 
8.6. Ficam terminantemente proibidas à participação na promoção dos funcionários, sócios, diretores e 
executivos da PROMOTORA, bem como dos seus respectivos cônjuges e parentes de primeiro grau, além destas, 
não poderão participar desta promoção, todos os profissionais envolvidos nos processos de elaboração, 
julgamento, premiação e divulgação. 
 

 

http://www.mercadinhopiratininga.com.br/


9.  Apuração 

9.1. A apuração será realizada pelo Mercadinho Piratininga, no período de 14/08/2017 a 17/08/2017, em 

horário comercial, sediado na Rua Itororó, n º 74 - Bairro Jardim Paulista, CEP 12.216-440, no município de São 

José dos Campos. 

9.2. A comissão julgadora formada por funcionários do departamento de Marketing do Mercadinho Piratininga 
entre outros membros da Diretoria escolherá 20 (vinte) homenagens que melhor se adequarem ao tema do 
Concurso “Tal pai, tal filho”, desta forma serão contemplados os participantes que melhor conseguirem 
demonstrar as semelhanças físicas e/ou de personalidade entre pai e filho (a) através das fotos enviadas e do 
conteúdo das respostas. 
 
9.3. As decisões da comissão julgadora quanto aos critérios de julgamento utilizados, bem como quanto à 

escolha dos vencedores são de caráter irrevogável e inquestionável, não cabendo recurso a qualquer tempo e 

de qualquer espécie.  

9.4.  As inscrições cujas homenagens não estiverem em conformidade com todas as regras dispostas no 

presente regulamento serão desclassificadas, bem como aquelas inscritas após o dia 13/08/2017. 

10.  Premiação: 

10.1 . Serão distribuídos 20 (vinte) Vale compras no valor de R$200,00 (Duzentos reais) para serem utilizados  
exclusivamente nas lojas do Mercadinho Piratininga.  
 
10.2. Os Vale compras são pessoais e intransferíveis, não podendo ser convertidos, total ou parcialmente em 
dinheiro. 

 
10.3.  É expressamente proibida a troca dos Vale-compras por qualquer tipo de bebida alcoólica ou cigarro. 

 

11. Divulgação: 
 

11.1.  A divulgação do resultado da promoção aos contemplados ou responsáveis legais será realizada pelo  
departamento de Marketing do Mercadinho Piratininga por meio de telefonema pessoal e e-mail.  
 
11.2.   Caso o participante contemplado ou responsável legal não seja localizado após 03 (três) tentativas, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data do término da apuração, por qualquer um dos meios descritos acima, 
o contemplado ou responsável legal será desclassificado e substituído por aquele classificado logo em seguida, e 
assim sucessivamente, até que sejam localizados todos os participantes contemplados ou responsáveis legais. 
 
11.3.   A divulgação pública dos contemplados ou responsáveis legais se dará por meio de material de divulgação  
nas lojas participantes, no website www.mercadinhopiratininga.com.br e na fanpage do Mercadinho Piratininga  
no Facebook. 
 
12.  Desclassificação 

 
12.1. Os participantes poderão ser excluídos automaticamente, em qualquer fase da promoção, em caso de 
suspeita de fraude, podendo ainda responder civil ou criminalmente por seus atos. Também nos casos 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 desta promoção, serão invalidadas as 
participações. 
 
13.  Cessão de direitos 
  
13.1.  Os autores das homenagens contempladas concordam em ceder os direitos de uso de sua  
Imagem ao Mercadinho Piratininga, sem qualquer ônus, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 

http://www.mercadinhopiratininga.com.br/


13.2. Os participantes, no ato da inscrição, concordam expressamente em ceder, os direitos autorais sobre as  
homenagens que forem enviadas para a participação, exclusivamente para a avaliação e divulgação da promoção  
em qualquer veículo de imprensa, mídia ou internet sem a necessidade de qualquer compensação financeira ou  
autorização específica, ficando assegurado ao autor da homenagem o direito de mencioná-la sempre que  
necessário na condição de autor, para fins de divulgação ou comprovação de autoria.  
 
 
14. Informações Gerais 
 
14.1. O Mercadinho Piratininga reserva-se o direito de desclassificar qualquer participante que julgue estar  
manipulando a operação desta promoção ou violando os termos e condições dispostos neste Regulamento ou,  
ainda, cuja homenagem tenha conteúdo pornográfico, violento ou atentatório à moral e aos bons costumes ou  
venha a ser considerado inadequado, a exclusivo critério da organizadora. 
 
14.2. Caberá exclusivamente ao Mercadinho Piratininga, avaliar e decidir sobre os casos omissos e as dúvidas  
suscitadas durante a realização da promoção, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis. 
 
14.3. A PROMOTORA não se responsabiliza pela autenticidade dos dados pessoais fornecidos pelos participantes. 
 
14.4. O simples ato da inscrição e envio das homenagens (fotos e texto), pressupõe total conhecimento e  
concordância com as disposições deste Regulamento pelo participante. 
 
14.5. O participante reconhece e aceita expressamente que o Mercadinho Piratininga não poderá ser  
responsabilizado por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste Concurso ou da eventual aceitação  
do prêmio. 
 
15. Impedimentos 
 
15.1. Não poderão participar desta promoção pessoas jurídicas, menores de 13 anos (exceto aqueles  
representados pelos responsáveis legais), residentes e domiciliados fora do Brasil. 
 
16. SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente: 
 
Para esclarecer dúvidas e obter maiores informações acerca da promoção, os interessados poderão entrar em  
contato através do e-mail: contato@mercadinhopiratininga.com.br. 

 
 
 
 
 


