
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Verão da Sorte - Mercadinho Piratininga

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 05.007158/2019

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 LTDAEndereço: 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 Vale-Brinde

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
15/01/2020 a 01/03/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
15/01/2020 a 01/03/2020

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 dos produtos participantes descritos no item 11.8, exclusivamente na
loja Mercadinho Piratininga de Caraguatatuba conforme listado no Item 1.2.
6.2 O cliente que realizar compras dos produtos participantes descritos no item 11.8, no período de 15/01/2020 à
01/03/2020 ou antes do término do estoque de brindes, terá direito a concorrer à brindes instantâneos após a
finalização do pagamento da compra nos caixas.
6.3 A distribuição de brindes descritos neste regulamento se dará pelo sistema programado por meio de “Contador
Simples”.
6.4 Após o pagamento da compra do produto participante o “Contador Simples” será acionado automaticamente
apresentará uma animação giratória na tela do caixa e posteriormente fixará em uma tela informando qual brinde o
participante poderá ganhar.
6.5 Serão programados 100.000 disparos, sendo que os participantes concorrerão a 395 brindes, com a
probabilidade de 1/235 para cada brinde, sendo que os mesmos serão distribuídos, aleatoriamente, nos caixas de
pagamento da loja participante. Caso o número total de brindes seja entregue antes da data do término
determinado para encerramento da promoção, a mesma será considerada encerrada.
6.6 No caso acima, o cliente será avisado por meio de cartazes nas lojas participantes, no site
www.mercadinhopiratininga.com.br e em todos os meios de divulgação contratados para esta promoção.
6.7 Em caso do ganhador ser menor de idade e o mesmo não ser portador do RG e CPF, deverá fornecer os dados
para preenchimento do cadastro do seu responsável legal, uma vez que não será possível o preenchimento do
certificado de premiação com dados de mais de uma pessoa.
6.8 Não poderão participar produtos vedados pelo Art. 10º do Decreto 70951/72 sendo estes: medicamentos,
armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados.

7 - BRINDES:
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PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 15/01/2020 00:00 a 01/03/2020 23:59
QUANTIDADE DE ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 100.000 QUANTIDADE DE
PRÊMIOS/NÚMERO DE ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO: 1 / 253

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

359,00 1.795,005 Bicicleta Aro 26 Bremem S/ Marcha - Cores - Nova

59,98 1.199,6020 Cadeira de Praia em Alumínio 4 Posições - Cores - Nova

12,50 1.125,0090 Kit Verão Personalizado com Sacola de Praia Transparente +
Copo Colorido c/ Canudo

19,95 2.793,00140 Canga de Praia Personalizada em Chiffon 70x1,30m - Nova

11,48 1.607,20140 Bola de Vôlei Sky e Sucesso - Nova

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

8.519,80395

9 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
9.1 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.
9.2 Nos casos de constatação de fraude na participação da presente promoção, o contemplado será automaticamente
desclassificado e não terá direito ao recebimento do brinde, ressaltando que o valor do respectivo brinde será recolhido aos
cofres da União, no prazo de 10 (dez) dias.
9.3 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 quando será verificado se o contemplado se enquadra em uma dessas categorias.

10 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
10.1 Os brindes são pessoais e intransferíveis e serão entregues, sem ônus, imediatamente exclusivamente na Loja do
Mercadinho Piratininga de Caraguatatuba na mesma data da premiação, no setor de atendimento a clientes da loja participante,
mediante apresentação do cupom fiscal da compra e do fornecimento de seus dados pessoais, como nome completo, CPF e
telefone.
10.2 O participante contemplado deverá apresentar e fornecer no ato da entrega do brinde, cópia do seu RG e do CPF, bem
como assinar o recibo de entrega do brinde, conforme modelo contido em anexo, o qual, de posse da Empresa Mandatária,
constituirá prova de entrega do brinde. O recibo de entrega do brinde será mantido sob guarda da Empresa Mandatária, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, após o término da promoção.
10.3 Não será permitida a troca dos brindes por qualquer tipo de bebida alcoólica ou cigarro, nem tão pouco os brindes poderão
ser distribuídos ou convertidos, total ou parcialmente em dinheiro ou desconto na compra realizada.
10.4 A responsabilidade pela qualidade, garantia, desgastes ou eventuais defeitos ou vícios ocultos apurados após a entrega e
uso do referido brinde, serão das empresas fabricantes, ficando o Mercadinho Piratininga Ltda isento de qualquer
responsabilidade ou ressarcimentos dos mesmos, objeto da presente promoção.

11 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1 A promoção será divulgada por meio de encartes, folders, cartazes, rádio, Facebook e no website
www.mercadinhopiratininga.com.br
11.2 Os participantes ganhadores ou seus responsáveis concordam em ceder neste ato os direitos de uso de sua imagem e
som de voz, sem qualquer ônus para as Requerentes, para uso exclusivo na divulgação desta promoção, pelo período de 12
(doze) meses após seu término.
11.3 A comprovação de propriedade dos brindes será feita antes do início da promoção, conforme determina o Art. 15 do
Decreto 70.951/72.
11.4 Os comprovantes de aquisição dos prêmios serão encaminhados à SECAP/SEFEL para serem anexados ao processo,
conforme art. 34, inciso I da Portaria 41/2008.
11.5 A Empresa mandatária disponibilizará o Regulamento completo da promoção na Loja Mercadinho Piratininga de
Caraguatatuba e no site www.mercadinhopiratininga.com.br.
11.6 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.
11.7 Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do participante para solução de quaisquer questões referentes ao
Regulamento da presente Promoção.

11.8 LISTA DE PRODUTOS PARTICIPANTES:
Suco de Uva Aliança 1,5L – 7896100501829 / Suco de Uva Branca Aliança 1,5L  – 7896100501836
Linguiça Na Brasa Toscana Kg – 2883-7 / Linguiça Na Brasa Pimenta Biquinho 600g – 7891515485146
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Achocolatado Nescau 2.0 Actigen Lata 400g – 7891000053508 / Leite Ninho em Pó Integral Lata 400g – 7891000140307 / Leite
Ninho em Pó Instantâneo Lata 400g – 7891000142202
Inseticida Raid Aerosol 420ml Eucalipto – 7894650014141 / Inseticida Raid Aerosol 420ml Eucalipto – 7894650003848 /
Inseticida Raid Aerosol 420ml Barata/Formiga – 7894650014158 / Inseticida Raid Aerosol 420ml Barata/Formiga –
7894650005569 / Inseticida Raid Aerosol 420ml Multi-Insetos – 7894650014134 / Inseticida Raid Aerosol 420ml Citronela –
7894650014295 / Inseticida Raid Aerosol 420ml Base Água – 7894650003879 / Inseticida Raid Aerosol 420ml Água Purificada –
7894650938188 / Repelente Off Loção Família 200ml – 7894650130070
Pão Panco Integral 500g – 7891203063311 / Biscoito Deliciosos Salgadinhos 500g – 7891203021601
Refresco Clight 8g Abacaxi – 7622210696373 / Refresco Clight 8g Ameixa – 7622210968425 / Refresco Clight 8g Citrus –
7622210932525 / Refresco Clight 8g Cranberry – 7622210696533 / Refresco Clight 8g Hibisco – 7622210932624 / Refresco
Clight 8g Laranja – 7622210696632 / Refresco Clight 8g Limonada – 7622210696328 / Refresco Clight 8g Maracujá –
7622210696595 / Refresco Clight 8g Morango – 7622210696441 / Refresco Clight 8g Tangerina – 7622210696489 / Refresco
Clight 8g Uva – 7622210696670 / Refresco Tang 25g Abacaxi  – 7622300861148 / Refresco Tang 25g Caju – 7622300861346 /
Refresco Tang 25g Goiaba – 7622210762962 / Refresco Tang 25g Guaraná  – 7622300820770 / Refresco Tang 25g Laranja –
7622300861186 / Refresco Tang 25g Laranja Citrus – 7622210762849 / Refresco Tang 25g Laranja Docinha – 7622210762894 /
Refresco Tang 25g Laranja e Limão – 7622210655585 / Refresco Tang 25g Laranja e Mamão – 7622300861872 / Refresco
Tang 25g Laranja, Morango e Maracujá – 7622210655622 / Refresco Tang 25g Limão – 7622300861919 / Refresco Tang 25g
Manga – 7622300861957 / Refresco Tang 25g Maracujá – 7622300861261 / Refresco Tang 25g Morango – 7622300861308 /
Refresco Tang 25g Pessêgo – 7622300862039 / Refresco Tang 25g Tangerina – 7622300862077 / Refresco Tang 25g Uva –
7622300861223 / Refresco Tang 25g Uva Intensa – 7622210932402 / Refresco Tang 25g Uva Verdinha – 7622210932358
Fralda Huggies Little Swimmers Piscina c/10 G – 7751493008334 / Fralda Huggies Little Swimmers Piscina c/11 M –
7751493008327 / Fralda Huggies Little Swimmers Piscina c/12 P – 7751493008310 / Fralda Huggies Supreme Care RN c/18 –
7896007549627 / Fralda Huggies Supreme Care P c/48 – 7896007548514 / Fralda Huggies Supreme Care M c/40 –
7896007548408 / Fralda Huggies Supreme Care G c/32 – 7896007548415 / Fralda Huggies Supreme Care XG c/26 –
7896007548422 / Fralda Huggies Supreme Care XXG c/26 – 7896007548439
Adoçante Línea Sucralose 75ml – 7896001250628 / Achocolatado Línea 210g – 7896001215108
Tapioca Da Terrinha 500g – 7898994081623 / Tapioca Da Terrinha 1Kg – 7898994081630

12 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;

É vedada a apuração por meio eletrônico;

Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados

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;

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;

A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;

Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;

A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob pena de
descumprimento do plano de distribuição de prêmios;

O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a
compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;

Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971, no Decreto nº
70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88
de 2000, e em atos que as complementarem.

A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.
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Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, em 30/12/2019 às 15:47, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador EOY.KKH.JTL

Página 4 de  4


