
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

PROMOÇÃO MÃES 2019 SANTANA PARQUE SHOPPING

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEFEL Nº 02.001988/2019

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: CONDOMINIO SANTANA PARQUE SHOPPING
Endereço: CONS MOREIRA DE BARROS Número: 2780 Bairro: LAUZANE PAULISTA Município: SAO PAULO UF:
SP CEP:02430-001
CNPJ/MF nº: 30.320.151/0001-98

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Vale-Brinde

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
SP

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
26/04/2019 a 13/05/2019

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
26/04/2019 a 13/05/2019

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
A “PROMOÇÃO MÃES 2019 SANTANA PARQUE SHOPPING”, a ser realizada no SANTANA PARQUE
SHOPPING é uma promoção de Distribuição Gratuita de Prêmios a Título de Propaganda, na modalidade vale-
brinde, em conformidade com a Lei 5.768/71, Decreto 70.951/72, Portaria 41/08 do Ministério da Fazenda e Nota
Informativa SEI nº 11/2018/COGPS/SUFIL/Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria – SEFEL/MF.

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
A promoção será realizada no período compreendido entre de 26/04/2019 a 13/05/2019, podendo o seu término
ocorrer em data anterior, caso os brindes disponibilizados para esta promoção venham a se esgotar, por terem sido
distribuídos antes do dia 13/05/2019.

QUEM PODE PARTICIPAR
A promoção é aberta a toda pessoa física, maior de 18 anos, residente e domiciliada na capital e cidades do Estado
de São Paulo, que queira participar, no período compreendido entre 26 de abril ao dia 13 de maio de 2019.

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA PROMOÇÃO
São impedidos de participar desta promoção as pessoas jurídicas, as pessoas físicas que não atenderem os
requisitos do item 6.1 acima, bem como os funcionários do Condomínio do Santana Parque Shopping, funcionários
da Administração, lojistas do Santana Parque Shopping, da MPC Legalização de Promoção Comercial das
empresas terceirizadas que prestam serviços ao Shopping e, ainda, das empresas diretamente envolvidas com
esta campanha. Aqueles que infringirem o aqui disposto poderão ser acionados, judicial ou extrajudicialmente, pela
Promotora da campanha.

A verificação dos impedidos de participar será feita pela promotora durante a realização da promoção.

COMO PARTICIPAR
Para participar e ganhar um brinde (um par de brincos decorados com cristais Swarovski), basta realizar compras
no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em qualquer uma das lojas e quiosques localizados no Santana Parque
Shopping, relacionadas no ANEXO I deste Regulamento, dentro do período de participação da promoção,
cadastrar-se no Posto de Trocas mediante a apresentação das notas e/ou cupons fiscais, nos termos previstos
neste Regulamento, bem como apresentar um documento de identificação oficial com foto.

As notas e/ou cupons fiscais com valores inferiores a R$ 400,00 (quatrocentos reais) poderão ser somadas até
completarem a quantia necessária para a troca prevista nesta promoção, sendo o eventual
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saldo desconsiderado.

A troca dos comprovantes pelo brinde deverá ser realizada, obrigatoriamente, no Posto de Trocas de brindes da
Promoção, não sendo admitida a troca diretamente no quiosque da Swarovski.

Independentemente do meio de pagamento utilizado e do valor gasto durante toda a promoção, cada participante
terá direito de receber, no máximo, 01 (um) único par de brincos decorados com cristais Swarovski, sendo o
controle efetuado por meio do CPF cadastrado.

Dessa forma, ainda que o participante atinja um valor superior a R$ 400,00 (quatrocentos reais) em compras, os
comprovantes referentes a valores excedentes serão desconsiderados para efeito de trocas futuras, não havendo
saldo remanescente no sistema.

Caso ocorra o término dos brindes disponíveis antes do dia 13/05/2019, esta promoção será automaticamente
encerrada, sendo tal fato comunicado pelo Shopping por meio de divulgação interna no Posto de Trocas e no site
www.santanaparqueshopping.com.br.

CADASTRO

A participação nesta promoção poderá ser efetuada por meio de cadastro do participante realizado no “Posto de
Trocas”, localizado no interior do Shopping, a partir do dia 26/04/2019 até as 20h o dia 13/05/2019 ou em data de
término anterior caso se esgote o estoque de brindes disponíveis, nos seguintes horários de funcionamento: de
segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h.

Em caso de alteração no horário de funcionamento do Shopping, o Posto de Trocas funcionará de acordo com o
novo horário de funcionamento estabelecido o que será divulgado no próprio local.

No espaço do Posto de Trocas, o consumidor efetuará seu cadastro pessoal e o dos cupons/notas fiscais das
compras realizadas nas lojas/quiosques participantes mediante apresentação e validação.

Não será permitido que terceiros efetuem o cadastro, tampouco a troca da(s) nota(s) e/ou cupom(ns) fiscal(is) pelo
brinde, em nome do participante da promoção, mesmo que este representante apresente os documentos originais
do titular da nota fiscal e/ou cupom fiscal.

Somente serão válidas as notas e/ou cupons fiscais de aquisição de produtos emitidos por lojas/quiosques
aderentes à promoção, situadas no SANTANA PARQUE SHOPPING, com data de emissão dentro do período de
participação, de 26/04/2019 até às 18h do dia 13/05/2019.

As notas/cupons fiscais deverão estar legíveis, sem rasuras e/ou erros, de modo a permitir a verificação de todos
os dados contidos, em especial do seu emissor, data de emissão, descrição dos produtos adquiridos e valor, sob
pena de invalidação dos mesmos.

No momento do cadastro, o participante deverá (i) informar ou atualizar seus dados cadastrais, incluindo nome
completo, endereço, bairro, cidade, UF, CEP, telefone, e-mail (se houver), sexo, número da carteira de identidade
(RG), data nascimento e, obrigatoriamente, o número do CPF, bem como apresentar um documento de
identificação oficial com foto; (ii) apresentar a(s) nota(s) e/ou cupom(ns) fiscal(is) das compras realizadas nas
lojas/quiosques participantes, dentro do período de participação, a um dos promotores, que fará a conferência e
validação e entregará o brinde/um par de brincos decorados com cristais Swarovski, ao participante.

As trocas ocorrerão durante todo o período de participação indicado neste Regulamento, nos horários de
funcionamento do Posto de Trocas, desde que a promoção não tenha sido antecipadamente encerrada pelo
término dos brindes constantes em estoque.

Quanto aos estabelecimentos comerciais localizados no interior do Shopping, que por força de legislação tributária,
são desobrigados de emitir nota fiscal ou cuja nota fiscal é entregue apenas posteriormente à entrega do produto
ou serviço, deverão fornecer um recibo como comprovação de compra, com data especificada, dentro do período
de participação, a ser apresentado pelo cliente na Central de Trocas, a fim de que este possa ter direito à troca
tratada nessa promoção.

Visando garantir a idoneidade da promoção, no caso de apresentação de mais de 02 (duas) notas/cupons fiscais
e/ou comprovantes emitidos para a mesma pessoa, pela mesma loja/quiosque, fast-foods ou restaurante, com
numeração sequenciada ou não, independentemente do valor e da data de emissão desses comprovantes, o
Shopping reserva-se o direito de consultar o estabelecimento emitente, bem como a sua Administração, antes de
efetuar a troca nas condições acima e em outras que venha a julgar necessárias, que ficará pendente até a
validação do Shopping e/ou de sua Administração.
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Em caso de confirmação de alguma irregularidade, as respectivas notas/cupons fiscais serão invalidadas para
efeito de participação nesta promoção.

Para fins de controle e para que não haja o risco de uma nota/cupom fiscal e/ou comprovante de compras
eventualmente serem reapresentados para novas trocas, todos os comprovantes cadastrados receberão um
carimbo do SANTANA PARQUE SHOPPING na frente e não poderão ser mais apresentados para novas trocas.

Não serão válidos para fins de participação nessa promoção: (I) notas/cupons fiscais e/ou comprovantes de
compras não originais, ilegíveis, rasurados ou que tenham quaisquer modificações e comprovantes de compras
realizadas via internet ou telefone, ainda, que haja loja física no Shopping; (II) nota fiscal emitida em nome de
pessoa jurídica; (III) comprovantes isolados de pagamento com cartão de crédito, débito e/ou pré-pago; (IV)
comprovantes relativos à aquisição de garantia estendida; (V) a utilização de vales viagens, cartões presentes ou
similares; e (VI) contratos de compra e venda de pacotes de viagem, sem a devida apresentação do comprovante
de pagamento, ainda que da 1ª parcela.

Para fins do item anterior, não serão computadas para fornecimento dos brindes, as compras de medicamentos
realizadas em farmácias e drogarias, entretanto, serão consideradas válidas as compras referentes a produtos
como: artigos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria. Da mesma forma, com relação aos restaurantes,
supermercados e quiosques, também não serão considerados válidos para participar as bebidas alcoólicas,
independentemente do seu teor alcoólico, fumos e seus derivados, sendo somente considerados os valores
referentes aos demais produtos que não forem proibidos pelo artigo 10, do Decreto nº 70.951/72.

Também não serão aceitos para fins de participação nessa promoção os cupons e/ou notas fiscais emitidos pelas
lojas que não contenham endereço no SANTANA PARQUE SHOPPING; assim como os comprovantes referentes
ao estacionamento, serviços bancários, câmbio e Casa Lotérica.

7 - BRINDES:

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 26/04/2019 10:00 a 13/05/2019 20:00

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

14,98 52.430,003.500 Par de brincos decorados com cristais Swarovski

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

52.430,003.500

9 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Em caso de fraude comprovada ou de descumprimento de quaisquer das regras de participação, constantes neste regulamento,
o participante será excluído desta promoção e não terá direito ao brinde.

10 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
QUANTIDADE E ENTREGA DOS BRINDES

Serão distribuídos, nesta promoção, um total de 3.500 (três mil e quinhentos) brindes, consistentes em 1 (um) par de brincos
decorados com Cristais Swarovski, no valor unitário de R$ 14,98 (Quatorze reais e noventa e oito centavos), totalizando R$
52.430,00 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e trinta reais) em brindes.

Os brindes serão entregues aos ganhadores, de forma instantânea, após a efetivação do cadastro e validação das notas e/ou
cupons fiscais, no posto de trocas localizado no interior do Santana Parque Shopping, localizado na Rua Conselheiro Moreira de
Barros, 2.780 4º andar – São Paulo/SP, sem nenhum ônus.

PRAZO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO AO BRINDE
Após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de encerramento desta promoção, o direito ao brinde
prescreverá, sendo o valor correspondente aos brindes não entregues recolhido, pela empresa autorizada, ao Tesouro Nacional,
como renda da União, no prazo de 10 (dez) dias.

LOCAL DE EXIBIÇÃO E COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DOS BRINDES
A comprovação de propriedade dos brindes, será feita por meio de Nota Fiscal de compra e/ou Declaração de Prêmio Próprio,
em até 08 (oito) dias antes do início desta promoção, conforme determinação de lei, no endereço da Requerente Mandatária,
localizada na Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2.780 4º andar, na cidade de São Paulo,
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Estado de São Paulo.

Os brindes serão exibidos apenas no Posto de Trocas da promoção.

11 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO

A divulgação desta promoção será feita por meio de comunicação interna e externa, redes sociais, site
www.santanaparqueshopping.com.br e assessoria de imprensa.

O número do Certificado de Autorização SECAP/ME e/ou a informação “consulte o número do certificado SECAP/ME, no
Regulamento, disponível no site www.santanaparqueshopping.com.br”, constará, de forma clara e precisa, em todo o material
de divulgação desta promoção, conforme o disposto no art. 28 da Portaria/MF nº 41/08.

DISPOSIÇÕES GERAIS
A distribuição dos brindes é gratuita, não cabendo nenhum ônus para os ganhadores.

O brinde não poderá ser adquirido de maneira isolada no Posto de trocas desta promoção, mas, somente mediante cadastro e
troca dos cupons/notas fiscais.

Ao receber o brinde no Posto de trocas desta promoção, caberá ao participante verificar, no ato, se este encontra-se em
perfeitas condições. Caso forem constatadas quaisquer irregularidades, o participante deverá solicitar ao atendente, a troca
imediata por outro em perfeitas condições.

A partir da efetivação da entrega do par de brincos decorados com Cristais Swarovski cessará a responsabilidade do Shopping
em relação ao participante, com a conclusão do processo de troca, na Administração do Santana Parque Shopping. A garantia
dos produtos é válida durante todo o período de vigência da promoção, e se estenderá pelo prazo de 2(duas) semanas a contar
da data da entrega do par de brincos decorados com Cristais Swarovski ao cliente.

Excluem-se da garantia avarias comprovadamente decorrentes de quedas, uso inadequado, acidentes de qualquer natureza,
manutenção (banho de ródio) e manipulação ou contato com água ou agentes químicos que possam causar danos aos
materiais do brinde.

Uma vez realizada a troca pelo brinde em perfeitas condições o participante não poderá, solicitar a troca do produto, exceto por
vício ou defeito, bem como a devolução e/ou cancelamento da operação de troca.

Todas as empresas aderentes a esta promoção são pessoas jurídicas que exercem atividade comercial, conforme disposto no
parágrafo 1º, do artigo 1º da Lei nº 5.768/71.

Os brindes a serem distribuídos nessa promoção não poderão ser convertidos em dinheiro ou outro produto.

Os participantes autorizam, desde já, sem nenhum ônus, como consequência da conquista do brinde, a utilização, pelas
promotoras, de seu nome, imagem e som de voz, em qualquer um dos meios escolhidos, para divulgação desta campanha, pelo
período de 01 (um) ano a partir do término da promoção, assim como seus endereços físicos, eletrônicos, telefones e demais
dados informados quando do preenchimento do cadastro para recebimento do brinde, com o propósito de formação de cadastro,
reforço de mídia publicitária e divulgação do evento em referência, desde que não fira o Código de Defesa do Consumidor, sem
nenhum ônus para as promotoras, sendo que, no entanto, de acordo com o que dispõe o artigo 11 da Portaria/MF nº 41/2008, a
empresa é expressamente vedada de comercializar ou ceder, ainda que título gratuito os dados dos participantes coletados
nessa promoção.

As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes, não previstas neste Regulamento, serão julgadas por
uma Comissão composta por membros representantes das Promotoras. Persistindo-as, o questionamento deverá ser feito à
Secretaria de Avaliação e Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loterias – SECAP/ME. Reclamações fundamentadas
deverão ser dirigidas ao Procon regional.

Fica desde já eleito o foro central da comarca do participante para solução de qualquer pendência da promoção aqui prevista.

A prestação de contas da promoção será feita pela MPC Legalização de Promoção Comercial, na pessoa de seu representante.

O Regulamento completo desta promoção estará disponível para consulta dos interessados, no Posto de Trocas, localizado no
interior do Santana e no site www.santanaparqueshopping.com.br, sendo que a participação nesta promoção implica na
aceitação total e irrestrita de todos os seus termos e condições e serve como declaração de que o participante não tem qualquer
impedimento para aderir a essa promoção.

Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei nº. 5.768/71, regulamentada pelo Decreto nº. 70.951/72 e Portaria
MF nº 41/08) e obteve a autorização da Secretaria de Avaliação e Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loterias –
SECAP/ME.

12 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
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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.

https://scpc.sefel.fazenda.gov.br

Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção 'Consulta Pública da Promoção Comercial', no endereço

 e informe o número do Certificado de Autorização 02.001988/2019
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