
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Natal presente em tudo

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 02.006085/2019

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: CONDOMINIO DO EDIFICIO DO SHOPPING CENTER DA GAVEA
Endereço: MARQUES DE SAO VICENTE Número: 52 Bairro: GAVEA Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
CEP:22451-041
CNPJ/MF nº: 28.248.938/0001-44

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Vale-Brinde

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
RJ

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
06/12/2019 a 31/12/2019

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
06/12/2019 a 31/12/2019

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Poderá participar da promoção, qualquer cliente, pessoa física residente e domiciliada em todo o território nacional,
que, durante o período da promoção, apresentar notas fiscais cujo somatório atinja o valor total de R$ 800,00
(oitocentos reais).No período compreendido entre os dias 06/12/2019 e 31/12/2019, a cada R$ 800,00 (oitocentos
reais) gastos em compras, em qualquer uma das lojas e/ ou quiosques do Condomínio do Edifício do Shopping da
Gávea; não serão válidos para participar da promoção comprovantes não originais, ilegíveis, rasurados ou que
tenham quaisquer modificações bem como comprovantes bancários, lotéricos, de teatros (exceto produtos da
Bomboniere), de agências de turismos e de câmbio, de clínicas e consultórios médicos, hospitais, laboratórios,
vallet, estacionamento, cinema (exceto produtos da Bomboniere), lava rápido (automotores), bem como qualquer
outro serviço que não emita nota fiscal e/ou cupom fiscal; dentro do período de participação desta promoção e, nas
condições previstas neste Regulamento, mediante apresentação da nota fiscal e/ou cupom fiscal nos Balcões de
Trocas da promoção, o participante terá direito a receber 01 (um) voucher que garantirá ao contemplado o direito
de troca por 01 (um) Kit Trousseau, composto por 1 (um) shampoo printemps 60 ml, 1 (um) condicionador
printemps 60 ml, 1 (um) hidratante printemps 60 ml, 1 (uma) toalha lavabo need c tamanho 30x50 cm na cor
branca, e 1 (um) sabonete em barra 50 g, no período compreendido entre as datas 06/12/2019 à 31/12/2019. As
notas fiscais deverão ser apresentadas no balcão de trocas, localizado no mall do Shopping da Gávea, para que
a(s) promotora(s) carimbe(m), inutilizando-as para trocas futuras. Embora cada participante possa participar com
quantos cupons tiver direito, poderá ser contemplado apenas 1(uma) única vez o mesmo CPF durante o período da
promoção. Caso algum participante seja sorteado mais de 01 (uma) vez nos sorteios, não terá direito ao 2°
(segundo) premio que será atribuído à outro participante. Não poderão participar da promoção funcionários do
Condomínio do Edifício do Shopping Center da Gávea e do Estacionamento do Condomínio do Edifício do
Shopping Center da Gávea, das lojas que compõem o Shopping da Gávea e das empresas terceirizadas, que
prestem serviço dentro do Shopping, bem como seus parentes em primeiro grau e cônjuge/ companheiro.
No momento da troca da(s) nota(s) fiscal(is) e/ou cupom(ns) fiscal(is) no  Balcão de Trocas, o participante deverá
informar os seus dados cadastrais, incluindo nome e endereço completos, data de nascimento, número da carteira
de identidade (obrigatória a apresentação do documento com foto) e órgão emissor, telefones (com DDD), número
do CPF (obrigatória a apresentação do documento) e e-mail, se houver, para o(a) atendente que efetuará o
cadastro dos dados no sistema, fará a conferência das notas/cupons fiscais apresentados e efetuará a entrega de
tantos brindes quantos o participante tiver direito. Em caso de aumento significativo de consumidores na realização
da troca dos comprovantes fiscais por cupom
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(ns) de participação no balcão de trocas da promoção e, constatada longas filas de espera, as empresas Promotora
e Aderente adotarão medidas necessárias para melhorar e agilizar o atendimento ao público, sendo certo, que de
imediato, tais medidas deverão ser comunicadas à CEF.
Será admitida a cumulatividade de notas fiscais e/ou cupons fiscais com valores inferiores a R$ 800,00 (oitocentos
reais), que poderão ser somados até completarem a quantia necessária para se atingir o valor de R$ 800,00
(oitocentos reais), para a troca prevista nesta promoção. Exemplo: Notas fiscais de R$550,00 (quinhentos e
cinquenta reais) + R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) = R$ 800,00 (oitocentos reais) dão direito a 01 (um)
brinde.

7 - BRINDES:

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/12/2019 10:00 a 31/12/2019 19:45

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

56,85 227.400,004.000 Kits Trousseau, compostos por 1 (um) shampoo printemps 60
ml, 1 (um) condicionador printemps 60 ml, 1 (um) hidratante
printemps 60 ml, 1 (uma) toalha lavabo need c tamanho 30x50
cm na cor branca, e 1 (um) sabonete em barra 50 g, no valor
unitário de R$56,85 (cinquenta e seis reais, e oitenta e cinco
centavos).

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

227.400,004.000

9 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não serão admitidos: (i) Solicitar a troca de Nota fiscal/cupom fiscal em nome de outrem para a retirada do cupom por terceira
pessoa; (ii) Solicitar o cadastro em nome de terceiro; (iii) Utilização de nota fiscal emitida em nome de pessoa jurídica; (iv) Nota
fiscal/cupom fiscal emitidos pela Internet, telefone ou correio; (v) Nota fiscal/cupom fiscal cuja transação tenha sido feita fora do
período de 06/12/2019 a 31/12/2019 (até 20h45min); (vi) Nota fiscal/cupom fiscal de transações realizadas fora do Shopping da
Gávea; (vii) Reimpressão de nota fiscal/cupom fiscal de estabelecimentos comerciais, ou com quaisquer irregularidades, rasuras
ou informações não verídicas, as quais cancelarão os comprovantes de vendas; (viii) Qualquer outro documento de compra; (ix)
Nota fiscal/cupom fiscal rasurados; (x) Nota fiscal/cupom fiscal de pagamentos relativos ao Estacionamento do Shopping da
Gávea, cinema ou teatros (exceto produtos da Bomboniere); (xi) Notas fiscais relativas à aquisição de serviços em lojas
localizadas no Shopping da Gávea, tais como: bancos, agências de turismos e de câmbio, clínicas e consultórios médicos,
hospitais, laboratórios, vallet, lava rápido (automotores), bem como qualquer outro serviço que não emita nota fiscal e/ou cupom
fiscal (xii) 1ª via dos comprovantes de venda do cartão desacompanhada da respectiva nota/cupom fiscal. O participante é o
único responsável pelas informações e dados informados quando da realização do cadastro, responsabilidade que abrange,
também, a precisão e a veracidade de tais informações e dados. As empresas promotoras estão isentas de quaisquer
responsabilidades em caso de incorreção ou não veracidade das informações e dados inseridos pelo participante. O participante
é o único responsável pelas informações e dados informados quando da realização do cadastro, responsabilidade que abrange,
também, a precisão e a veracidade de tais informações e dados. As empresas promotoras estão isentas de quaisquer
responsabilidades em caso de incorreção ou não veracidade das informações e dados inseridos pelo participante.
Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude comprovada, podendo ainda responder por
crime de falsidade ideológica ou documental.

10 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Mediante apresentação de voucher junto ao Balcão de trocas

11 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
A divulgação desta promoção será feita por meio de peças no interior do shopping, mobiliário urbano, revista, taxidoor,
envelopamento de ônibus, site e redes sociais do Shopping, internet e assessoria de imprensa, canais televisivos e estações de
rádio. Não terão validade inscrições que não preencherem as condições básicas da Promoção e que impossibilitarem a
verificação de sua autenticidade valendo apenas os cupons originais impressos pelo shopping.
O Regulamento estará disponível no site do shopping: www.shoppingdagavea.com.br .
Prescrição do direito ao prêmio: 180 (cento e oitenta) dias após a data da apuração e o prêmio ganho e não reclamado reverterá
como Renda da União de acordo com o Art. 6º do Decreto 70951/72.
Caso os brindes disponíveis para distribuição na promoção se esgotem o Shopping promotor encerrará de imediato o
funcionamento do balcão de trocas.
Caso ocorra o término dos 4.000 (quatro mil) brindes a serem distribuídos nesta promoção, antes do dia 31/12/2019, essa
promoção será automaticamente encerrada, não cabendo prorrogações de prazo.
As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes das promoções autorizadas deverão ser
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preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, posteriormente, submetidas ao Ministério da Fazenda
quando o participante não optar pela reclamação direta aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor.
Não serão produtos desta promoção os produtos vetados pelo Art. 10º do Decreto 70.951/72, a saber: medicamentos, armas e
munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados.
Fica, desde já, eleito o foro da Comarca do participante para solução de quaisquer questões referentes ao regulamento da
presente promoção.
O número do Certificado de Autorização emitido pelo Ministério da Fazenda deverá constar obrigatoriamente, de forma clara e
precisa, em todo material utilizado na divulgação da promoção.
Responsável legal pela prestação de contas, bem como para casos de emergência ou defeito por vício do produto recebido:
Renata Alves, Tel. 21. 2294-1096, ramal 213 – E-mail: marketing@shoppingdagavea.com.br.
Serão distribuídos 4.000 (quatro mil) Kits Trousseau, composto por 1 (um) shampoo printemps 60 ml, 1 (um) condicionador
printemps 60 ml, 1 (um) hidratante printemps 60 ml, 1 (uma) toalha lavabo need c tamanho 30x50 cm na cor branca, e 1 (um)
sabonete em barra 50 g, no valor unitário de R$56,85 (cinquenta e seis reais, e oitenta e cinco centavos).
Valor total dos brindes: R$227.400,00 (duzentos e vinte e sete mil, e quatrocentos reais).
O brinde é pessoal e intransferível, não sendo admitida sua negociação, cessão, comercialização ou substituição por outra
espécie de bens ou serviços, nem sua conversão em dinheiro ou a transferência de sua titularidade, em nenhuma hipótese.
Os brindes distribuídos deverão ser livres e desembaraçados de qualquer ônus para os sorteados e não poderão ser
substituídos ou trocados por dinheiro, ou por qualquer outro item não descrito no Regulamento.
O número do Certificado de Autorização emitido pelo Ministério da Fazenda encontra-se  disponível no site
www.shoppingdagavea.com.br.
Divulgação da Imagem: os participantes contemplados dessa promoção autorizam, desde já, como consequência do
recebimento do(s) brinde(s), a utilização de seus nomes, imagens e sons de voz, pelo Shopping da Gávea, em qualquer um dos
meios por este escolhido, para divulgação desta promoção, pelo período de 01 (um) ano, contado do seu término, sem nenhum
ônus ao Shopping da Gávea, sem que haja, no entanto, qualquer obrigatoriedade do Shopping da Gávea em divulgar os
contemplados. Conforme a Lei nº 11.196, de 21/11/05, Art. 70 – inciso 1º - letra b, a empresa recolherá 20% de IRF sobre o
valor dos brindes, até o 3º dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores, através de DARF recolhido na
rede bancária, com o código 0916.É proibida a conversão do prêmio em dinheiro de acordo com o Art. 15 – Parágrafo 5º do
Decreto 70951/72, bem como não poderá ser trocado por outro produto.

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.
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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.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Zancanaro de Pinto Ferreira, Coordenadora-
Geral de Regulação de Promoção Comercial, Substituta, em 06/11/2019 às 17:39, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do

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