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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO COMERCIAL 

NATAL DE LUZ MUNDO PLAZA 
 

I - Razão social da pessoa jurídica requerente e das aderentes, se for o caso: 

Condomínio Mundo Plaza 

II - Nome fantasia da pessoa jurídica requerente e das aderentes, se for o caso: 

Condomínio Mundo Plaza 

III - Endereço/Bairro: Avenida Tancredo Neves, 620. Caminho das Árvores 

IV - Cidade/UF: Salvador / BA 

V - CEP: 41.820-020 

VI - CNPJ/MF da pessoa jurídica requerente e das aderentes, se for o caso: 

13.281.747/0001-07 

VII - DDD, fone, fax e endereço eletrônico do representante legal da pessoa 

jurídica requerente: (71) 3500-2555 / gerencia@condominiomundoplaza.com.br 

VIII - Nome da promoção comercial: Natal Mundo Plaza 

IX - Modalidade: Assemelhado a concurso 

(Sorteio, vale-brinde, concurso, assemelhado a sorteio, assemelhado a vale-brinde, assemelhado 

a concurso.) 

X - Área de execução do plano: Street Mall o Condomínio Mundo Plaza, livre 

acesso aos interessados. 

(Limitada às localidades onde houver estabelecimento da requerente e das aderentes, posto de 

troca ou representante comercial) 

XI - Prazo de execução do plano: Um mês e cinco dias. 

(Não pode ser superior a doze meses) 

XII - Data de início e de término da promoção comercial: (01/12/2018 a 07/01/2019) 

(A data de término da promoção comercial deve coincidir com a da última apuração, no caso de 

concurso, sorteio ou operações assemelhadas.) 

XIII - Período de participação: (01/12/2018 a 05/01/2019) 

(Período estabelecido para efetuar a inscrição ou colocar cupom na urna, etc) 

XIV - Objeto da promoção: Sorteio de 03 Cestas com produtos Cacau Show 

(O produto/marca/serviço a ser promovido pela promoção, ou seja, objetivo da promoção) 

XV - Indicação da quantidade, descrição detalhada e valores unitário e total dos 

prêmios: 
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Descrição do prêmio Quantidade Valor unitário (R$) 

Cesta Cacau Show – 01 

Cesta, 01 Moscatel, 01 

mini Gourmet, 02 Bb 

Gourmet, 02 Petit Deli, 

03 Biscoito ao leite, 01 

lata estrela, 01 Tablete, 

02 Chocoarte, 01 Kit 

brinde, 01 Mini tablete, 

13 Trufinhas lacreme, 

02 trufa tradicional, 03 

tablete de menta. 

           03        R$:400,00 

Total           03 R$:1.200,00 

 

(Indicação, em moeda corrente do Brasil, dos valores unitário e total dos prêmios pelo seu preço 

de venda, no varejo, na praça de realização da promoção comercial, observados os limites 

estabelecidos nos arts 3º, 23 e 35 do Decreto nº 70.951, de 1972, sendo que quando a promoção 

comercial abranger mais de uma localidade, o preço dos prêmios prometidos será o vigorante na 

localidade da sede da pessoa jurídica.  

Na descrição detalhada dos prêmios, informar marca, modelo, ano de fabricação, ano do modelo, 

e situação (zero km ou usado) de automóvel; marca e código do modelo de eletrodomésticos; no 

caso de título de previdência privada, informar as características do título, como nome, forma de 

resgate, a tributação incidente no momento do resgate, se o resgate pode ser parcial ou total, etc; 

no caso de viagem de turismo, informar que os custos de passagens, hospedagens, traslados, e 

pelo menos uma refeição diária cabem à pessoa jurídica autorizada) 

 

XVI - Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro, exceto para os casos 

previstos no art. 20 da Portaria MF 41/08. 

 

XVII - Descrição detalhada da operação: O consumidor terá direito a 01 (um) 
cupom, independente do valor de compra para concorrer ao prêmio ofertado na 
presente ação, sendo: consumo/compra em qualquer estabelecimento do 
Street Mall no período de 01/12/18 a 05/01/2019 às 22h. Através de qualquer 
meio de pagamento gastos em compras efetuadas, no condomínio Mundo 
Plaza, no período de participação aqui estabelecida, comprovados mediante a 
apresentação de nota(s) e/ou cupom(ns) fiscal(is) de compras, efetuadas em 
qualquer um dos estabelecimentos participantes. 
 
Os cupons que darão direito ao consumidor somente serão entregue no ato da 
compra, no próprio estabelecimento, não podendo ser retirado em outro dia. 

 
Não serão válidos para fins de participação nessa promoção: notas e/ou 

cupons fiscais e/ou comprovantes de compras ilegíveis, rasurados ou que 

tenham quaisquer modificações; que sejam de estabelecimentos não 
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participantes ou cuja compra não tenha se realizado no período de 

participação;  

 

Ficam os participantes cientes ainda que o cadastro na promoção é 
individualizado, por meio do CPF, e que os valores das notas/cupons fiscais, 
não poderão, em hipótese alguma, serem transferidos e/ou divididos com 
outro(s) participante(s), independentemente do grau de parentesco e/ou 
amizade. Da mesma forma, não será admitida, por força de legislação, “divisão 
de valores de notas fiscais” entre participantes no ato da compra. 

 
O cupom que dará o direito ao consumidor participar da promoção deverá ser 
preenchido por completo nome, CPF, Carteira de Identidade, endereço 
completo se possível com CEP, telefone e endereço eletrônico, quando possuir 
e nome do estabelecimento, de modo a possibilitar e facilitar a identificação e a 
localização do contemplado, ficando o participante ciente, desde já, que os 
campos do cupom referentes ao NOME, ENDEREÇO, TELEFONE, CPF são 
de preenchimentos obrigatórios, sendo que a falta de um destes campos ou 
o seu preenchimento ilegível acarretará em desclassificação. 
Consequentemente, um novo cupom será sorteado. 

 
O Participante reconhece que deverá informar com clareza, precisão e 
veracidade os dados solicitados no item anterior e que a 
Requerente/Mandatária e Aderentes não poderão ser responsabilizadas se a 
inconsistência destes implicar na impossibilidade de entrega do Prêmio. 

 
Caso um dos cupons sorteados não contenha um dos campos elencados como 
de preenchimento obrigatório no item anterior, será desclassificado 
automaticamente e, em ato contínuo, serão sorteados, quantos cupons forem 
necessários, até que se encontre um cupom válido. 
 

 
XVIII - Critério que deve ser cumprido pelo participante para ter direito ao 

prêmio: Responder a pergunta; Em que local você faz compras e concorre a 03 

cestas recheadas de deliciosos produtos? ___ Mundo Plaza Mall ____ Outros 

(No caso da assemelhada a concurso, uma pergunta e a respectiva resposta. A resposta não 

pode constar no cupom/regulamento) 

XIX - Endereço completo do local de exibição dos prêmios: Avenida Tancredo 
Neves, 620, Caminho das Árvores, Condomínio Mundo Plaza – Salvador/BA - 
CEP: 41.820-020. Local da apuração: Street Mall.  

 

XX - Data do sorteio ou data, horário e endereço completo da apuração, no 
caso de concurso ou modalidade assemelhada, com a informação de que o 
acesso será livre aos interessados: Data: 07 de Janeiro de 2019, às 12h30min. 
Avenida Tancredo Neves, 620, Caminho das Árvores, Condomínio Mundo 
Plaza – Salvador/BA - CEP: 41.820-020. Local da apuração: Street Mall ( LIVRE 

ACESSO AOS INTERESSADOS). 
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XXI - Forma de divulgação do resultado e procedimento que será utilizado para 

notificar o(s) contemplado(s): No ato da apuração, primeiramente, o ganhador 

será anunciado à viva voz e, em ato contínuo, será tentado contato telefônico. 

Posteriormente, o contemplado será comunicado sobre sua premiação no 

prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da apuração, por 

meio e-mail, eventualmente, constante nos cupons de participação 

contemplados. 

XXII - Endereço completo do local de entrega dos prêmios: Administração do 
condomínio Mundo Plaza situada na Avenida Tancredo Neves, 620, Caminho 
das Árvores, Condomínio Mundo Plaza – Salvador/BA - CEP: 41.820-020.  

 

XXIII - Canais e formas específicas de divulgação institucional da promoção 
comercial pela mídia: Divulgação no site: www.condominiomundoplaza.com.br, 
redes sócias do condomínio como facebook e instagram. 

 

XXIV - Declaração do prazo de caducidade do direito aos prêmios: 

(De acordo com o art. 6º do Decreto nº 70.951, de 1972, o direito ao prêmio sorteado, ganho em 

concurso ou conferido mediante vale-brinde, não reclamado no prazo de cento e oitenta dias, 

contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do 

término do prazo da promoção comercial, caducará e o valor correspondente será recolhido, pela 

pessoa jurídica autorizada, ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de dez dias.) 

XXV - Divulgação da imagem do contemplado: Caso seja de interesse da 
Requerente/Mandatária utilizar a imagem do contemplado para fins de 
divulgação da presente Ação, poderá fazê-lo, pelo período de até 30 dias. 

 

O ganhador autoriza, desde já, como consequência da conquista do prêmio, a 
utilização de seu nome, imagem e sons de voz, em qualquer um dos meios 
escolhidos pela Requerente/Mandatária, para divulgação desta ação, pelo 
período de 01 (um) mês contado da data da respectiva apuração e assim como 
os demais participantes autorizam, também, a utilização de seus dados, como 
endereço físico, eletrônico, telefone e demais dados constantes do 
cupom/cadastro, desde que não fira o Código de Defesa do Consumidor, com o 
propósito de formação e/ou atualização de cadastro da Requerente/Mandatária 
e/ou pelos estabelecimentos participantes da Ação. 

 
Em se tratando de contemplado menor de idade, o mencionado Termo de 
Quitação e Entrega de Prêmio (item 2, Inciso XIV), deverá ser preenchido em 
nome do menor, mas assinado pelo representante legal, que deverá juntar 
cópias de seu RG, CPF e Certidão de Nascimento do menor, caso este não 
possua RG e CPF. 

 
Em caso do ganhador vier a falecer antes do recebimento do prêmio, o 

respectivo prêmio será entregue ao espólio, na pessoa do seu inventariante. 

Não havendo processo de inventário, será entregue aos herdeiros do 

contemplado, desde que devidamente comprovada esta condição. 

(Informação de que a divulgação da imagem dos contemplados, sempre vinculada ao plano 

autorizado, será de até um ano após a apuração da promoção comercial). 

http://www.condominiomundoplaza.com.br/
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XXVI - As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes 

serão, primeiramente, dirimidas pela promotora, persistindo-as, estas deverão 

ser submetidas à CAIXA ou, conforme o caso, à Sefel/MF.  

XXVII - Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações 

devidamente fundamentadas. 

XXVIII – Disposições Gerais: 

Participam da presente Promoção Comercial os estabelecimentos que 

funcionam no Street Mall do Condomínio Mundo Plaza e que aderiram a 

Ação, através de validação de formulário especifico.  

 
A empresa Requerente/Mandatária da ação disponibilizará urna, onde os 

cupons, após devidamente preenchidos com letra legível e à caneta, 

atendendo as condições de participação, deverão ser depositados na 

urna, com horário de funcionamento de segunda a sexta, das 9h às 22h, 

bem como, nos estabelecimentos comerciais aderentes, cujos 

respectivos horários de funcionamentos serão informados nos próprios 

estabelecimentos, durante o período de participação compreendido 

entre: das 9h do dia 01/12/2018 às 22h de 05/01/2019. 

 
Impreterivelmente, todos os cupons deverão ser depositados nas urnas 
previamente disponibilizadas, até o dia 05/01/2019 às 22h, devendo 
todos os participantes atentar para o horário de funcionamento do 
respectivo estabelecimento que contenha urna. Encerrado o expediente, 
cada urna deverá ser devidamente lacrada. 

 
A urna permanecerá com lacre inviolável até o momento do sorteio, onde 
será aberta, na presença de pessoas idôneas, cujo local, o público em 
geral terá livre acesso para que, caso queira possa assistir o sorteio. 

 
A divulgação desta Ação dar-se-á por intermédio de mídia: totens 
expositores, totens plotados com a identidade da Ação, exibidos em 
cartazes A4 nos elevadores, monitores dos elevadores, e-mail marketing 
e mídias sociais com o slogan da Ação; 
 
A Requerente/Mandatária se compromete a disponibilizar o 
Regulamento completo desta promoção, no site: 
www.condominiomundoplaza.com.br. 

 

A caducidade da premiação ocorrerá nos moldes do que estabelece o 

artigo 6o do Decreto no 70.951, de 1972, ou seja, não sendo 
encontrados quaisquer ganhadores, o prazo concedido por lei para 
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reclamarem o prêmio é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir 
da data da apuração. Isso significa que caso quaisquer dos 
contemplados não compareçam para retirar o respectivo prêmio nesse 
período, perderão direito aos mesmos, sendo seu valor recolhido, pela 
Requerente/Mandatária, ao Tesouro Nacional, como renda da União, no 
prazo de 10 (dez) dias. Situação em que não ocorrerá nova apuração. 

 
Quaisquer dúvidas e/ou controvérsias não contempladas no 
Regulamento da Ação, que porventura possam surgir serão, 
primeiramente, dirimidas pela Requerente/Mandatária, através dos e-
mails evetos@condominiomundoplaza.com.br ou 
concierge@condominiomundoplaza.com.br. 

 
Ficam cientes todos os participantes da presente Ação, que sua 
participação implica a aceitação total e irrestrita de todos os termos e 
condições deste Regulamento. 

 
Todas as empresas participantes desta Ação são pessoas jurídicas que 
exercem atividade comercial, conforme disposto no §1º, do artigo 1º da 
Lei nº 5768/71. 
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