
REGULAMENTO 
 

“Promoção Natal Premiado ACISC” 
 

Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) 
Rua General Osório, 401 - Jardim São Carlos – Cep 13560-640 - São Carlos/SP  

 CNPJ/MF nº 59.621.003/0001-95 
 

Construtora e Incorporadora ADN Ltda 

Avenida São Carlos, 1885 – Centro – Cep 13.560-010 - São Carlos/SP 
CNPJ/MF 14.189.784/0001- 52 

1. COMO PARTICIPAR 

 
1.1 A “Promoção Natal Premiado ACISC” será realizada pela Associação Comercial e 

Industrial de São Carlos (ACISC) - “Promotora” - e seus estabelecimentos comerciais 

associados/participantes, localizados na cidade de São Carlos/SP, em parceria com a 
Construtora e Incorporadora ADN Ltda, em conjunto denominadas “Promotoras”, 

com participação entre às 17h, do dia 8/11/2021 e às 18h, do dia 
31/12/2021, abrangendo o período de compras e cadastro na promoção, 
divididos em 4 (quatro) períodos individuais de participação. 

 
1.2 A promoção será aberta a qualquer pessoa física, maior de 18 (dezoito) anos, 

validamente inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), residente e domiciliada 
no território nacional, que na qualidade de consumidor final, realize compras nos 

estabelecimentos comerciais associados - “participantes”, localizados na cidade de 
São Carlos/SP, informados no site e no Aplicativo da ACISC, e cumpra as condições 
ora estabelecidas neste Regulamento. 

 
1.3 A cada R$ 100,00 (cem reais) gastos em compras, em qualquer um dos 

estabelecimentos comerciais participantes da promoção, no período acima 
mencionado, o participante terá direito a 1 (um) cupom para concorrer aos prêmios 
desta promoção, independentemente do meio de pagamento utilizado. 

 
1.3.1 Os comprovantes fiscais de compras com valores inferiores a R$ 100,00 

(cem reais) não poderão ser somados até completarem a quantia mínima 
necessária para fins de participação nesta promoção e serão desconsiderados 
para fins de participação nesta promoção.  

 
1.3.2 O eventual saldo remanescente, que não for múltiplo de R$100,00 (cem reais), 

constante no cupom fiscal não será armazenado em sistema e será, 
também, desconsiderado e não poderá ser utilizado em futuras trocas. 
 

1.3.3 Sujeito às condições das cláusulas acima, o Participante terá direito a 
cupons de participação em dobro se realizar, compras exclusivamente, na 

semana da Black Friday, compreendida entre os dias 22/11/21 até 
27/11/2021, independentemente da data de realização do cadastro.  

 

1.3.4 Será considerado para fins de participação nessa promoção, o valor máximo 
de R$ 3.000,00 (três mil reais) em 1 (uma) única nota/cupom fiscal a ser 



cadastrado na promoção, ficando, portanto, o consumidor restrito a no 
máximo 30 (trinta) cupons de participação, caso a compra tenha sido realizada 

fora da semana da Black Friday, e, 60 (sessenta) cupons, caso tenha sido 
realizada na semana da Black Friday. O valor que exceder os R$ 3.000,00 (três 

mil reais) do referido comprovante fiscal de compras será desconsiderado. 
 

1.4 A título exemplificativo, caso o participante realize o cadastro de compras no valor 
de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), no período da promoção, terá direito a: (i) 
2 (dois) cupons de participação; e (ii) 4 (quatro) cupons, caso tenha realizado suas 

compras no período de Black Friday; sendo certo que, em todos os casos, o saldo 
de R$ 90,00 (noventa reais) será desprezado para futuras trocas de cupons, 

dentro do período de participação da promoção.  
 
1.4.1 Caso apresente 1 (um) comprovante fiscal de compras no valor de R$ 90,00 

(noventa reais), ainda que realizada em 1 dos estabelecimentos comerciais 
participantes, não terá direito à atribuição de cupom de participação. 

 
1.4.2 E, ainda, caso apresente, 1 (um) comprovante fiscal, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), terá direito a: (i) 30 (trinta) cupons de participação, caso 

sua compra tenha sido realizada, nos termos estabelecidos neste 
Regulamento, fora da semana da Black Friday; ou, (ii) 60 (sessenta) cupons 

de participação, caso sua compra tenha sido realizada na semana da Black 
Friday. O saldo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) será desconsiderado para 
futuras participações. 

 
1.5 A simples realização das compras nos estabelecimentos participantes não é suficiente 

para que o consumidor participe desta promoção, sendo imprescindível o cadastro 
completo dos seus dados pessoais e dos respectivos comprovantes fiscais de compras 
(nota/cupom fiscal) no Aplicativo ACISC, dentro do período de participação da 

promoção. 
 

1.5.1 Eventuais cadastros recebidos após o período de participação indicado 
acima serão desconsiderados para todos os efeitos.  

 

1.6 Para participar na presente promoção, os interessados deverão ler e 
aceitar todos os termos deste Regulamento, estando cientes que ao 

realizar o seu cadastro na promoção, aderem aos referidos termos. O 
consumidor que não concordar com os termos e condições estabelecidos 
neste Regulamento, não poderá participar desta promoção. 

 
2      PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO E CADASTRO 

 
2.1 O cadastro para participação nesta promoção será feito, exclusivamente, por meio 

do Aplicativo do Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) “APP 
ACISC”, a partir da 17h, do dia 8/11/2021 até as 18h, do dia 31/12/2021. 
 

2.1.1 O consumidor poderá realizar o cadastro de seus dados pessoais e 
comprovantes fiscais de compras pelo Aplicativo, disponível gratuitamente 

na Google Play e na App Store, para smartphones com sistema IOS igual ou 
superior a 12.4 e Android igual ou superior a 4.1. 



 
2.1.2 A título de esclarecimento, a Google Play e a App Store são meramente os 

meios em que o Aplicativo poderá ser localizado, não havendo qualquer 
envolvimento das marcas Google e Apple nesta promoção.  

 
2.1.3 A Apple, Inc. (“Apple”) não é uma promotora nem patrocinadora da presente 

promoção, tampouco é responsável ou patrocinadora de quaisquer prêmios a 
serem distribuídos na promoção.  

 

2.1.4 O participante também poderá acessar o Aplicativo diretamente pelo QR Code 
disponibilizado pelas Promotoras em alguns materiais de divulgação da 

promoção, bastando que o consumidor direcione a câmera de seu smartphone 
e siga os passos que aparecerão na tela. 

 

2.1.5 Após preencher seus dados pessoais e manifestar os devidos aceites, adesão 
e consentimentos, o consumidor deverá, no momento do cadastro do 

comprovante fiscal de compra, tirar uma foto legível, de cada comprovante 
fiscal de compra, que permita a identificação, em especial, do CNPJ do 
estabelecimento participante emitente, a data de emissão (data da compra) e 

o valor total da compra. 
 

2.1.5.1 Caso algum dado não esteja legível, o consumidor poderá cadastrar 
os comprovantes fiscais de compras através da leitura do QR Code, 
bastando que direcione a câmera do seu smartphone aos 

comprovantes fiscais de compra, de modo que seja possível que o 
sistema faça a leitura do código constante em cada comprovante. 

 
2.2    O cadastro na promoção é individualizado, por meio do número de inscrição no 

CPF, de modo que, em hipótese alguma, os valores de comprovantes fiscais de 

compras e/ ou dos saldos desprezados poderão ser transferidos e/ou divididos com 
outro(s) consumidor(es), independentemente do grau de parentesco e/ou amizade. 

Além disso, não será admitida, por força de legislação fiscal, a “divisão de valores 
de notas fiscais” entre consumidores no ato da compra, nem o uso de comprovante 
fiscal de compra que não tenha sido realizada pelo consumidor que se cadastrou na 

promoção. 
 

2.3 O consumidor necessitará de acesso à internet para participar da promoção. A 
qualidade do acesso pode variar de acordo com a modalidade e tipo de conexão do 
aparelho utilizado e da disponibilidade momentânea da rede. As Promotoras não se 

responsabilizam por eventual impossibilidade de acesso para participação via 
internet, incluindo, mas não se limitando a um dos motivos aqui descritos. 

 
2.4 O período de participação será dividido em 4 (quatro) períodos individuais de 

participação considerando a data de realização dos sorteios que serão realizados 
ao longo da promoção, sendo certo que, todos os consumidores que efetuarem seu 
cadastro na promoção até as datas-limites designadas neste Regulamento para 

cada período, participarão do(s) sorteio(s) subsequente(s) à data do cadastro, 
conforme indicado adiante: 

 
 



 
 

QUADRO I - Períodos Individuais de Participação  
 

Período de 
Participação 
(compra e 
cadastro) 

Datas de Início 
e Término da 
participação 

 

Data-Limite para 
Depósito do cupom 

na urna - 

 até às 9h50min, 
dos dias 

Datas dos Sorteios 
 (sempre às 10h) 

Premiação 

1º 
 

Das 17h, do dia 

8/11/21, até as 
18h, do dia 
02/12/21 

03/12/21 03/12/21 
30 vales-compras de 

R$1.000,00  

2º 
 

Das 17h, do dia 

8/11/21, até as 
18h, do dia 

9/12/21 

10/12/21 10/12/21 
30 vales-compras de 

R$1.000,00 

3º 
 

Das 17h, do dia 
8/11/21, até as 

18h, do dia 
16/12/21 

17/12/21 17/12/21 
30 vales-compras de 

R$1.000,00 

4º 
 

Das 17h, do dia 
8/11/21, até as 

18h, do dia 
31/12/21 

6/1/22 6/1/22 

4 patinetes, no valor unitário 
de R$ 8.000,00 + 1 carta de 
crédito imobiliário, no valor 

de R$ 140.000,00 

 

2.5 Para fins de participação nesta promoção, fica consignado que somente serão 
armazenados dados a partir do momento em que o consumidor receber a 

mensagem de confirmação e conclusão do seu cadastro no dispositivo utilizado 
para tanto. 

 

2.6 Em todos os meios de cadastro, o consumidor deverá informar ou atualizar os 
seguintes dados pessoais: (a) nome completo; (b) gênero (c) número do CPF; (d) 

número do RG/RNE (e) data de nascimento; (f) número do telefone celular com 
DDD; (g) e-mail; e (f) endereço completo com bairro, cidade, Estado, CEP. 

 
2.7 Todos os dados cadastrais deverão ser pessoais e serão utilizados para 

comprovar a titularidade do participante nesta promoção. Não serão 

aceitos CPFs de terceiros, sendo certo que o número será utilizado para 
conferência de titularidade do participante perante a Receita Federal do 

Brasil. 
 

2.8 O cadastro dos dados pessoais deverá ser realizado 1 (uma) única vez durante todo 

o período de vigência da promoção, independentemente da forma de cadastro 
escolhida pelo consumidor, sendo este controle vinculado ao número de inscrição 

no CPF informado.  
 

2.9 O consumidor irá inserir no cadastro apenas os dados pessoais essenciais à 

participação nesta promoção e, posteriormente, aderir aos termos e condições 
deste Regulamento. 

 
2.10 Após cadastrar os dados pessoais, o consumidor deverá tirar uma foto legível de 

cada comprovante fiscal de compra, que permita a identificação, em especial, do 



CNPJ do estabelecimento participante emitente, a data de emissão (data da 
compra), número do CNPJ do estabelecimento comercial e o valor total da 

compra. 
 

2.10.1 É de responsabilidade exclusiva do consumidor enviar uma foto 
legível e contendo os dados necessários à validação, podendo o 

comprovante ilegível vir a ser desconsiderado. 
 

2.11 E, ainda, responder corretamente à seguinte pergunta da promoção: 

 
“Qual cidade é conhecida como cidade da Tecnologia?” 

 
(  ) São Carlos  (  ) Outras  

 

2.12  Para concluir o cadastro, será requerido ao consumidor, ainda, que aceite 
todos os termos deste instrumento, sendo certo que, com o seu cadastro, 

adere integralmente a este Regulamento (contrato de adesão), de modo 
que, para participar, autorize, expressamente, de forma livre, informada e 
inequívoca, o uso de seus dados pessoais pelas Promotoras, a fim de que 

possa usá-los para executar esta promoção, mediante formação de banco de 
dados, visando: analisar as participações havidas nesta promoção; controlar a 

distribuição dos prêmios; prestar contas desta promoção à Secretaria de 
Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia - 
SECAP/ME; compartilhar com empresas contratadas para executar a promoção; 

enviar informativos sobre sua participação e/ou contemplação nesta promoção, 
via e-mail, SMS ou WhatsApp. 

 
2.12.1 A ausência da adesão aos termos desse Regulamento resultará na 

impossibilidade da efetivação da participação do consumidor na 

presente promoção e no consequente recebimento dos cupons de 
participação para concorrer aos prêmios oferecidos pelas 

Promotoras. Assim, o não preenchimento de qualquer campo 
obrigatório impedirá a conclusão do cadastro e, consequentemente, 
implicará o impedimento da participação. 

 
2.13  O participante poderá consentir, de forma livre, informada e inequívoca, que 

as Promotoras (i) lhe enviem informativos sobre futuras promoções em geral 
e/ou suas ofertas de serviços e produtos, bem como dos estabelecimentos 
comerciais associados, aderentes à promoção, de forma personalizada ou não, 

via e-mail, SMS, telefone e/ou WhatsApp; e (ii) mantenham os seus dados 
pessoais a fim de facilitar o seu cadastro em futuras promoções 

realizadas pela Promotora.  
 

2.13.1 O não consentimento não impossibilitará a participação. 
 

2.14 Uma vez concluído o cadastro na promoção, validados os comprovantes fiscais de 

compras, o sistema emitirá a quantidade de cupons de participação que fizer jus o 
participante os quais serão depositados na urna da promoção localizada na Rua 

General Osório, 401 - Jardim São Carlos – São Carlos/SP, na sede da ACISC, 
sendo certo que a quantidade e a data de depósito dos cupons serão disponibilizadas 



para consulta no Aplicativo.   Cada cupom de participação será emitido em nome do 
respectivo cliente que cadastrou/atualizou seus dados pessoais e comprovantes fiscais 

de compras na presente promoção. 
 

2.14.1 Cada participante poderá concorrer com a quantidade de cupons a que tiver 
direito, nos termos previstos neste Regulamento. 

 
2.15 Fica desde já estabelecido que, caberá, exclusivamente, à Promotora, a 

impressão e depósito dos cupons de participação na urna da promoção, 

que estará localizada em sua sede, Rua General Osório, 401 - Jardim São 
Carlos – Cep 13560-640 - São Carlos/SP, tendo como base o horário de 

efetivação do cadastro na promoção pelo participante, nos termos do 
item 2.4.  
 

2.15.1 Assim sendo, caberá ao participante se atentar aos horários-limite de 
cadastro na promoção, para fins de participação nos sorteios, uma vez 

que esta só ocorre após o depósito dos cupons na urna, que poderá ser 
realizado, impreterivelmente, até 10 (dez) minutos antes de cada 
sorteio, ocasião em que esta será lacrada e somente reaberta para a 

realização dos sorteios. 
 

2.16 Caso, por qualquer razão, alheia à vontade do consumidor, houver interrupção 
no cadastramento, de maneira que não seja concluída a operação, o consumidor 
poderá, durante o período de participação da promoção, acessar novamente o 

APP ACISC, no intuito de concluir seu cadastramento na promoção, sendo certo 
que a participação será efetivada somente a partir do momento em que o 

consumidor receber a mensagem de confirmação e conclusão do seu cadastro na 
plataforma ora utilizada. 
 

2.17 É responsabilidade exclusiva dos consumidores participantes fornecerem dados 
pessoais corretos, completos e verídicos no ato do cadastro, uma vez que tais 

dados serão utilizados para contato e, consequentemente, entrega dos prêmios. 
Assim, as Promotoras não serão responsáveis quando, em razão do fornecimento 
de dados incompletos, incorretos ou inverídicos, ficarem impossibilitadas de 

realizar a entrega dos prêmios. Da mesma forma, cabe aos participantes a 
verificação regular de suas ligações ou mensagens recebidas através do 

Aplicativo, telefone e/ou e-mail acerca de sua participação e/ou contemplação. 
 

2.18 Ocorrendo eventual falha operacional no sistema do dispositivo de cadastro, as 

promotoras se reservam o direito de suspender, temporariamente, o cadastro no 
dispositivo afetado, para fins de manutenção do equipamento, comprometendo-

se a envidar os melhores esforços para retomada das atividades de cadastro com 
a maior brevidade possível. 

 
2.19 Nesta promoção haverá cumulatividade de cupons. Assim, os cupons que 

participarem de um sorteio, participarão dos posteriores.  

 
2.20 O acesso aos cupons de participação será restrito às pessoas previamente 

credenciadas pela Promotora. 
 



2.21 Com o intuito de proteger os dados dos consumidores que participam 
desta promoção, a urna não será transparente. 

 
3     COMPROVANTES FISCAIS DE COMPRA (NOTAS/CUPONS FISCAIS) 

 
3.1 Somente serão válidos os comprovantes fiscais de compras originais referentes a 

produtos e serviços realizados pelo participante emitidos (i) por estabelecimentos 
comerciais aderentes filiados à Associação e, portanto, sediados na cidade de São 
Carlos; e (ii) com data de emissão dentro do período de participação da promoção, 

ou seja, de 8/11 a 31/12/2021, levando-se em conta o horário-limite para o cadastro 
na promoção (item 1.1). 

 
3.2 Serão aceitos, para fins de participação nesta promoção, os comprovantes fiscais de 

compras contendo o CPF do Participante titular do cadastro, sem CPF ou com 

CPF de terceiros, sendo que contendo CNPJ não serão aceitos. 
 

3.3 Os consumidores participantes deverão guardar todos os comprovantes 
fiscais de compras cadastrados nesta promoção para apresentar às 
Promotoras, caso sejam solicitados, sob pena de ter a participação 

inviabilizada. 
 

3.4 Em quaisquer das hipóteses acima, a Promotora reserva-se o direito de consultar o 
estabelecimento emitente, antes de efetuar a troca tratada nesta promoção, sempre 
que jugar pertinente e a seu critério exclusivo, sendo certo que a troca de 

comprovantes nas condições acima por cupons de participação ficará pendente até a 
validação do referido estabelecimento. 

 
3.5 Quanto aos estabelecimentos comerciais participantes, que por alguma razão, são 

desobrigados de emitir nota fiscal ou cuja nota fiscal é entregue apenas 

posteriormente ao pagamento do produto ou serviço ou quando, excepcionalmente, 
o comprovante de compra, por força da legislação tributária for equiparado a um 

documento fiscal, estes deverão fornecer um recibo ou pedido, como comprovação 
da compra, com CNPJ, razão social e/ou nome fantasia do estabelecimento, bem 
como data especificada, a ser cadastrado pelo participantes, a fim de que este possa 

ter direito aos cupons de participação nessa promoção, cabendo à Promotora a 
decisão final, no caso de controvérsia. 

 
3.5.1 No caso especificado acima, a Promotora reserva-se o direito de conferir 

junto ao estabelecimento emitente os recibos e/ou pedidos de compra e as 

respectivas notas fiscais, a fim de evitar a atribuição de cupons de 
participação em duplicidade, em razão da mesma compra. 

 
3.6 Em caso de confirmação de alguma irregularidade, as respectivas notas/cupons 

fiscais serão invalidadas para efeito de participação nesta promoção. 
 

3.7 Não serão válidos para fins de participação nessa promoção: (i) comprovantes fiscais 

de compras, não originais, ilegíveis, rasurados, emitidos em nome de pessoa jurídica, 
rasgados ou que tenham quaisquer modificações; (ii) comprovantes isolados de 

pagamento com cartão de crédito e/ou débito; (iii) comprovantes relativos à 
aquisição de garantia estendida; (iv) a utilização de vales viagens, cartões presentes 



ou similares; e (vi) notas fiscais e/ou cupons fiscais relativos à compra de armas, 
munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, medicamentos, bebidas 

alcoólicas com grau superior a 13°, fumos e seus derivados (Artigo 10 do Decreto 
Federal n.º 70.951/72). 

 
3.7.1 Não serão válidos, inclusive, comprovantes de compras de (i) medicamentos; 

(ii) bebidas alcoólicas com teor superior a 13° Gay Lussac, fumos e seus 
derivados, sendo somente considerados os valores referentes aos demais 
produtos que não forem proibidos (artigo 10 acima citado), no caso de 

restaurantes, supermercados e quiosques; e (iii) pelas casas lotéricas, 
bancos, estacionamentos, casas de câmbio e estabelecimentos não 

participantes. 
 

4.     PRÊMIOS  

 
4.1 Nesta promoção serão distribuídos 95 (noventa e cinco) prêmios, no valor total 

de R$ 262.000,00 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil Reais), conforme descrição 
abaixo:  

 

 90 (noventa) vales-compras, no valor unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), entregues 
por meio de cartões pré-pagos, sem função saque, a serem gastos, exclusivamente, 

nos estabelecimentos comerciais localizados na cidade de São Carlos/SP, que aceitem 
a sua bandeira; 
 

 4 (quatro) patinetes elétricos, modelo MUUV Beach VI S, nas cores disponíveis no 
momento da entrega, no valor unitário de R$ 8.000 (oito mil reais); e  

 
 1 (uma) carta de crédito, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), para 

aquisição de 1 (um) apartamento da futura unidade autônoma, de nº 1.611, no 1º 

andar, com 2 (dois) dormitórios e área privativa de 43,63m2, com 1 (uma) vaga na 
garagem no Condomínio Residencial Via das Orquídeas, com registro de matrícula n° 

161.514 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Carlos/SP, localizada 
na Rua Rio Araguaia, 945 – Jardim Jockey Club, na cidade de São Carlos/SP, com 
tolerância de 180 (cento e oitenta dias) para a efetiva entrega. 

 
4.2 Os prêmios disponibilizados nesta promoção não poderão ser trocados, substituídos 

por qualquer outro produto ou serviço tampouco serem convertidos em dinheiro. 
 

5. DOS SORTEIOS  

 
5.1 Nesta promoção serão realizados 4 (quatro) sorteios, na sede da ACISC, localizada 

na Rua General Osório, 401 – Jardim São Carlos – Cep 13560-640, São Carlos/SP, 
nos dias 03/12, 10/12, 17/12/2021 e 6/1/2022, sempre às 10h, com livre 

acesso aos interessados. 
 

5.1.1 Fica desde já estabelecido que, em hipótese de caso fortuito ou força maior, 

como é o caso da pandemia de COVID-19, que impeça a realização presencial 
dos sorteios, esta será realizada por meio de teleconferência ou outro meio 

remoto que possibilite sua realização à distância, mantendo-se a data e o 
horário previstos acima. 



 
5.2 Nos sorteios realizados nos dias 3/12, 10/12 e 17/12/2021, serão sorteados, 

manual e aleatoriamente, tantos cupons quantos se fizerem necessários, até que se 
encontrem 30 (trinta) cupons de participação válidos, por sorteio, que estando 

com a resposta à pergunta formulada, corretamente preenchida, e atendendo as 
condições de participação, serão seus titulares considerados como potenciais 

ganhadores de 1 (um) vale-compras, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada. 
 
5.3 No sorteio final, a ser realizado no dia 6/1/2022, serão sorteados, manual e 

aleatoriamente, tantos cupons quantos se fizerem necessários, até que se encontre 
5 (cinco ) cupons de participação válidos, que estando com a resposta à pergunta 

formulada, corretamente preenchida, e atendendo as condições de participação, 
serão seus titulares considerados como potenciais ganhadores dos seguintes 
prêmios, de acordo com a seguinte ordem de contemplação: 

 
 Do 1º ao 4º ganhador – 1 (um) patinete elétrico MUUV Beach VIS, nos termos 

do item 4.1; e 
 

 5º ganhador – 1 (uma) carta de crédito no valor de R$ 140.000,00 (cento e 

quarenta mil reais) para aquisição de 01 (um) apartamento no 
Empreendimento Residencial Via das Orquídeas, nos termos do item 4.1. 

 
5.4 Cada potencial ganhador será anunciado, no ato do respectivo sorteio, sendo certo 

que a confirmação de sua contemplação dependerá de posterior verificação de 

cumprimento integral das condições de participação nos termos deste Regulamento, 
sendo comunicados a respeito da contemplação, por meio de telefonema e/ou SMS, 

de acordo com os dados cadastrais fornecidos no cupom. Neste contato, serão 
informados da obrigatoriedade do fornecimento de documentos necessários a 
comprovar sua identidade (CPF e RG/CNH válidos) e/ou cupom(ns) fiscal(is), em até 

72 (setenta e duas) horas, do efetivo contato, sob pena de desclassificação. 
 

5.4.1 E, na sequência, em cada sorteio serão retirados da urna, mais 10 (dez) 
cupons de participação suplentes, com a resposta correta à pergunta da 
promoção cuja finalidade será tão somente substituir o cupom 

inicialmente sorteado, caso seja constatada qualquer irregularidade na 
participação que o originou, que enseje a sua desclassificação. Fica desde 

já estabelecido que estes cupons só serão, de fato, considerados na 
ordem de sorteio, se houver desclassificação do cupom do potencial 
ganhador sorteado, sendo armazenados em envelope que será lacrado. 

 
5.5 Em todos os sorteios serão imediatamente desclassificados, os cupons de 

participação que: (i) não apresentarem a resposta correta à pergunta 
formulada; (ii) estiverem preenchidos e/ou respondidos a lápis e/ou 

encontrarem-se rasurados de maneira a impedir a identificação ou localização do 
ganhador; (iii) pertencerem a pessoas impedidas de participar; e (iv) não 
apresentarem dados suficientes à identificação ou localização do participante. 

 
5.6 Serão desclassificadas, também, a qualquer momento, a participação com 

fraude comprovada; efetuada por meio da obtenção de benefício/vantagem de 
forma ilícita ou indevida; ou que não cumprir quaisquer das condições do 



Regulamento, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes casos: (i) a 
participação em que não haja a efetiva confirmação da comprovação da condição 

de participação em até 72h (setenta e duas horas) do contato e (ii) aquela que 
utilize mecanismos que criem condições irregulares e/ou desleais ou que atentem 

contra os objetivos e condições de participação desta promoção.  
 

5.6.1 O participante será excluído automaticamente da promoção em caso de 
desclassificação, tentativa de fraude ou de não atendimento de quaisquer 
requisitos válidos de participação previstos no Regulamento que possam 

ser verificados de imediato.  
 

5.6.2 Caso esta constatação ocorra no ato do sorteio, um novo cupom será 
retirado da urna, até que se encontre um cupom válido com a indicação 
do ganhador correspondente.  

 
5.6.3 Na hipótese de ser constatada qualquer irregularidade na participação 

que originou o cupom originalmente selecionado, o primeiro potencial 
ganhador será desclassificado, passando-se à validação do primeiro 
cupom suplente sorteado contido no envelope lacrado, cujo titular será 

considerado o novo potencial ganhador da respectiva apuração e assim 
sucessivamente, até que, nos termos do Regulamento, sejam apurados 

os ganhadores da Promoção. 
 

5.7 A realização dos sorteios será acompanhada por pessoas de reconhecida capacidade 

e idoneidade, nomeadas pelas Promotoras, que avaliarão os cupons de participação 
sorteados, incluindo os suplentes, quanto ao preenchimento de todos os dados e à 

resposta à pergunta promocional, com decisão soberana sobre a sua validade, e 
elaborarão as respectivas Atas de Sorteio, indicando os efetivos ganhadores em cada 
sorteio, a serem posteriormente entregues à SECAP/ME. 

 
5.8 Na hipótese de algum cupom de participação não preencher integralmente as 

condições de participação na promoção, o valor correspondente ao prêmio será 
recolhido pelas Promotoras aos Cofres da União Federal, no prazo legal. 
 

5.9 Os sorteios serão abertos ao público (salvo em caso de restrição por conta da 
pandemia COVID-19), de modo que qualquer pessoa, concorrente ou não, poderá 

assistir, gratuitamente, ao sorteio no dia, local e horário indicados no Regulamento. 
Contudo, o acesso às urnas e aos cupons somente será permitido às pessoas 
devidamente credenciadas pelas Promotoras.  

 
5.10 Caso não haja desclassificação de algum potencial ganhador, as cópias dos cupons 

de participação suplentes serão juntadas aos demais cupons para armazenamento, 
para os fins legais, sendo os originais depositados para participação nos sorteios 

seguintes. 
 

6     LOCAL DE EXIBIÇÃO E COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS PRÊMIOS 

 
6.1 A comprovação da propriedade dos itens que compõem a premiação será realizada, 

em até 8 (oito) dias antes da data dos respectivos sorteios, por meio de 
documentação que ficará disponível na Administração da Associação e que será 



apresentada à SECAP/ME, quando da prestação de contas, conforme determina o 
Artigo 15, § 1º do Decreto 70.951/72. 

 
6.2 Imagens Ilustrativas da premiação poderão ser vistas por meio de fotos ilustrativas 

no site www.acisc.com.br e nas peças de divulgação da promoção durante o período 

de sua realização. 

 
6.3 Conforme a Lei nº 11.196, de 21/11/05, art. 70, inciso I, letra b, item 2, a Promotora 

recolherá 20% de IRRF sobre o valor da premiação, até o 3º dia útil subsequente ao 

decêndio de ocorrência dos fatos geradores, por meio de DARF, com o código 0916. 
 

7 LOCAL DE ENTREGA DOS PRÊMIOS 
 

7.1 Os prêmios serão entregues aos ganhadores, livres de ônus, em data e horário 

previamente agendados em até 30 (trinta) dias, contados das validações de suas 
participações e contemplação, nas dependências da ACISC, residência ou conforme 

conveniência das Promotoras. 
 

7.2 No ato da entrega, os ganhadores deverão, obrigatoriamente, assinar um Termo de 
Quitação e Entrega de Prêmio e, ainda, estarem munidos dos seus documentos 
pessoais (CPF e RG ou CNH). 

 
7.3 Os vales-compras serão entregues por meio de cartão pré-pago personalizado, no 

valor unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), emitido na função crédito, mas sem função 
saque, de natureza não recarregável, protegido por senha e válido para ser utilizado, 
exclusivamente, para compras nos estabelecimentos comerciais, filiados à ACISC, 

localizados na cidade de São Carlos/SP, à escolha do contemplado, e cujo POS de 
maquineta esteja devidamente cadastrado e atualizado na empresa emissora, 

limitados ao valor da premiação. 
 
7.3.1 Em virtude de ser cartão de uso eletrônico, deverão ser seguidas normas de 

uso estabelecidas pela empresa emissora do cartão entregue ao 
contemplado. 

 
7.3.2 O cartão só poderá ser utilizado dentro da data de validade ou enquanto 

houver saldo disponível, o que ocorrer primeiro. 

 
7.3.3 Na hipótese de perda, extravio, furto, roubo ou fraude comprovada de 

terceiros, do cartão recebido como prêmio na presente Promoção, o 
Participante contemplado deverá informar imediatamente a ocorrência, por 
meio da Central de Atendimento ao Cliente nos telefones constantes no 

material fornecido pela empresa emissora, entregue juntamente com o 
cartão. 

 
7.3.4 Neste caso, o Participante contemplado receberá outro cartão, igualmente 

sem função de saque, contendo o crédito relativo ao saldo remanescente 

observado no momento da comunicação da ocorrência, nos termos 
estabelecidos pela empresa emissora do cartão. 

 

http://www.acisc.com.br/


7.4 Os trâmites para disponibilização da Carta de Crédito para Aquisição do Imóvel 
localizado no Empreendimento “Residencial Vila das Orquídeas” no valor de R$ 

140.000,00 (cento e quarenta mil reais) serão iniciados em até 30 (trinta) dias 
contados da data da validação do ganhador.  

 
7.4.1 E, ainda que, As Promotoras serão responsáveis pelo pagamento das 

despesas necessárias à transferência do apartamento para o nome do 
ganhador, incluindo as relativas à obtenção de certidões, ao recolhimento 
dos impostos incidentes sobre a transferência de propriedade do imóvel e 

outras que venham a ser incorridas desde que estejam diretamente 
relacionadas à entrega da premiação.  

 
7.5 No caso de quaisquer contemplados virem a falecer antes da entrega do seu prêmio, 

os respectivos herdeiros o receberão por si, de acordo com a legislação vigente, 

desde que exercido tal direito em até 180 (cento e oitenta) dias, e desde que 
apresentada à devida documentação que os legitime, sob pena do prêmio vir a ser 

recolhido como renda para a União. 
 

7.6 Não sendo encontrados quaisquer ganhadores, o prazo concedido por lei para 

reclamarem o prêmio é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data do 
respectivo sorteio. Em não havendo reclamação, perderá direito ao mesmo, sendo 

seu valor recolhido, por uma das Promotoras, ao Tesouro Nacional, como renda da 
União, no prazo de 10 (dez) dias. 
 

7.7 Em razão da pandemia COVID 19, eventuais atrasos na entrega dos prêmios aos 
contemplados por motivo de força maior ou caso fortuito, serão previamente 

comunicados ao titular da premiação, cabendo à Promotora envidar todos os seus 
esforços para que a entrega possa ser feita o quanto antes, dentro das reais 
possibilidades.  

 
8         TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS E AUTORIZAÇÕES 

 
8.1 Ao se cadastrar nesta promoção, o participante (i) adere todos os termos do 

presente Regulamento e (ii) autoriza o uso dos seus dados pessoais na forma 

descrita nos itens “Cadastro” 2.13 e 2.14 deste Regulamento, conforme 
autorizações concedidas. 

 
8.2 As Promotoras, neste momento, assumem o compromisso de proteger os dados 

pessoais cadastrados, mantendo absoluta confidencialidade sobre tais 

informações, garantindo que, excetuados os casos previstos em lei e ao fiel 
cumprimento da execução desta promoção, não serão compartilhados ou cedidos 

com terceiros a qualquer título.  
 

8.3  Assim, os dados serão compartilhados apenas com as empresas contratadas pelas 
Promotoras, tais como: empresas responsáveis pelo sistema de cadastro e 
manutenção do banco de dados, pela contabilidade, pela auditoria, pela 

autorização e prestação de contas da promoção junto à SECAP/ME, pela assessoria 
jurídica, pela entrega da premiação, todas com a finalidade exclusiva de executar 

e operacionalizar a presente promoção. Os dados também serão compartilhados 



com a SECAP/ME, órgão público responsável pela autorização, regulação e 
fiscalização das promoções comerciais, em atenção à legislação que rege o tema. 

 
8.3.1  As Promotoras exigem que todas as empresas responsáveis pela execução 

e operacionalização desta promoção utilizem referidos dados pessoais em 
conformidade com este Regulamento e como a Lei Geral de Proteção de 

Dados (Lei nº 13.709/2018). 
 
8.4 Internamente, os dados dos participantes serão acessados somente por 

colaboradores da Promotora devidamente autorizados, respeitando os princípios 
inerentes ao tratamento de dados pessoais previstos na Lei Geral de Proteção de 

Dados, sempre com o objetivo de execução e operacionalização desta Promoção, 
além do compromisso de confidencialidade e preservação da privacidade, de acordo 
com este Regulamento. 

 
8.5 Os dados pessoais coletados para esta promoção ficarão armazenados para fins 

operacionais e obedecerão a padrões rígidos de confidencialidade e segurança. 
Nenhum documento, informação e/ou dado pessoal será divulgado e/ou 
compartilhado em nenhuma hipótese, salvo os casos acima previstos e/ou mediante 

ordem judicial ou por determinação regulatória ou legal. 
 

8.6 As obrigações de confidencialidade acima previstas não se aplicam às informações 
disponibilizadas que: (a) forem de domínio público à época em que tiverem sido 
reveladas; (b) passarem a ser de domínio público após sua revelação, sem que a 

divulgação seja efetuada em violação ao disposto neste Regulamento; (c) devam 
ser reveladas em razão de uma ordem emitida por órgão administrativo ou judiciário 

com jurisdição sobre uma das partes, somente até a extensão de tal ordem; ou (d) 
forem independentemente obtidas ou desenvolvidas pela Promotora sem qualquer 
violação das obrigações previstas neste Regulamento. 

 
8.7 E em atenção às diretrizes legais aplicáveis, as Promotoras possibilitarão aos 

participantes que revoguem a adesão ao regulamento, para fins de execução desta 
promoção, concedidas nos termos do item 2.12, bastando que solicitem pelo e-mail 
campanhas@acisc.com.br. 

 
8.7.1   Na hipótese de a promoção ainda estar em curso, tal revogação acarretará 

na imediata desclassificação do participante e na cessação do envio de 
mensagens com os fins específicos descritos neste Regulamento.  

 

8.8 Da mesma forma, os participantes poderão revogar a autorização concedida para 
manutenção de seus dados para cadastramento em futuras promoções e para 

recebimento de e-mails marketing, SMS, contato via telefone e/ou WhatsApp de 
informações sobre promoções em geral e/ou ofertas de serviços das Promotoras 

e estabelecimentos comerciais participantes, remetendo solicitação para o e-
mail campanhas@acisc.com.br, ou, ainda, nos casos de e-mail marketing, 
assinalando a opção “cancelar recebimento” ou similar, que será disponibilizada na 

parte inferior de todas as mensagens que lhe forem encaminhadas.  
 

8.9 Além disso, as Promotoras permitirão que os participantes atualizem seus dados 
cadastrais antes dos sorteios, como telefone e/ou e-mail ou corrija algum dado 

mailto:campanhas@acisc.com.br
mailto:campanhas@acisc.com.br


cadastral, bastando acessar o seu cadastro nos meios de cadastro disponíveis, 
sendo permitida apenas a correção de dados e não a troca de dados de uma pessoa 

para outra. 
 

8.10    Ao término da promoção, os dados pessoais de todos os participantes serão 
mantidos no banco de dados das Promotoras até que haja o cancelamento, de forma 

expressa, da autorização de manutenção dos dados prevista no item 2.12 deste 
Regulamento, considerando o fato que ocorrer primeiro, sem prejuízo do disposto 
no item 8.11 abaixo. 

 
8.11  As Promotoras, para fins de cumprimento legal e/ou defesa em eventual processo 

administrativo e/ou judicial, manterá, obrigatoriamente, em sua base de dados, os 
dados pessoais: (i) do participante contemplado: pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
contados do término da promoção; e (ii) dos demais participantes inclusive 

daqueles que cancelaram a adesão para participar desta promoção: até o 
recebimento, pelas Promotoras, do ofício de homologação da prestação de contas a 

ser realizada perante a SECAP/ME, no prazo legal. Findos os prazos ora estipulados, 
os dados poderão ser deletados.  

 

8.11.1 Os dados pessoais dos participantes descritos no item 11.3 serão 
deletados após cumprida a exigência do subitem (ii), item 8.11.  

 
9 DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO 

  

9.1 A divulgação desta promoção dar-se-á por meio do site www.acisc.com.br, redes 
sociais da Promotora, Aplicativo ACISC, anúncios em jornais, rádios, TV e outdoors. 

 
9.2 O Regulamento completo desta promoção, contendo o número do Certificado de 

Autorização SECAP/ME estará disponível para consulta no site www.acisc.com.br e 

no Aplicativo ACISC e a listagem dos estabelecimentos comerciais participantes, no 
site www.acisc.com.br. 

 
9.3 A divulgação dos nomes dos ganhadores ocorrerá após a respectiva identificação e 

validação, no site e nas redes sociais da Associação e ficará disponível para consulta 

de todos os interessados por 30 (trinta) dias, contados da data da publicação, no 
site. 

 
10 CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO  
 

10.1 Ficam os participantes cientes que não poderão se utilizar de meios escusos para 
adquirir notas ou cupons fiscais para participar da promoção, nem tampouco de 

mecanismos que criem condições de cadastramento irregular, desleais ou que 
atentem contra os objetivos e condições de participação dessa promoção, 

consistente na compra de produtos/serviços pelo participante nos estabelecimentos 
comerciais associados, localizados na cidade de São Carlos/SP, na condição de 
consumidor, que se cadastrou na presente promoção situações estas que, quando 

identificadas, serão consideradas como infração aos termos desse Regulamento, 
ensejando o impedimento da participação, com o imediato cancelamento da 

inscrição do participante, bem como na sua desclassificação, mesmo após a 
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realização do sorteio, sem prejuízo das medidas cabíveis a serem promovidas pela 
Promotora. em face do infrator. 

 
10.1.1 Tais situações, quando identificadas, serão consideradas como fraude, 

tentativa de fraude, infração aos termos do Regulamento, ensejando a 
imediata desclassificação e exclusão do participante e o cancelamento da 

entrega do prêmio, sem prejuízo, ainda, de medidas administrativas e/ou 
judiciais de natureza civil e penal. 

 

10.2 É terminantemente proibida a utilização de sistemas, softwares e outras 
ferramentas ou métodos automáticos, repetitivos ou programados, que criem 

condições de cadastramento, navegação ou participação, consideradas como 
práticas irregulares, desleais ou que atentem contra os objetivos desta promoção, 
casos em que, haverá a desclassificação e exclusão imediata do consumidor 

participante. 
 

10.3     Da mesma forma, o consumidor será prontamente desclassificado se 
detectada a prática de situações que presumam a formação de grupos para 
participação na promoção através de compras fictícias, como: (i) vários 

participantes que informem no ato do cadastro um mesmo telefone ou e-mail e/ou 
dados de terceiros; (ii) qualquer compra que apresente comprovantes fiscais de 

compras com horários ou numeração sequenciais emitidos pelo mesmo 
estabelecimento comercial; (iii) cadastros efetuados através do mesmo IP ou Mac 
Address; (iv) qualquer outra compra simulada com o objetivo de obter os cupons de 

participação distribuídos nesta promoção. 
 

10.4 Ocorrida a participação do consumidor mediante tentativa de fraude ou fraude 
comprovada, esta ensejará sua imediata desclassificação, inclusive, se for realizada 
por meio da obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita, incluindo a obtenção 

irregular de cupons de participação e/ou se não cumprimento de quaisquer das 
condições deste Regulamento, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes casos 

a seguir: Participação (i) com mais de um número de inscrição no CPF; (ii) com 
dados cadastrais incorretos, incompletos ou inverídicos, incluindo os dados dos 
comprovantes fiscais de compras; (iii) mediante o cadastro do mesmo 

comprovante fiscal de compra mais de uma vez; (iv) com upload (envio) no ato do 
cadastro de imagens/documentos que não condizem com os comprovantes fiscais 

de compras realizadas nos estabelecimentos comerciais participantes; (v) em que 
não haja a efetiva confirmação da condição de participação; e (vi) em que haja  a 
utilização de meios escusos para adquirir as notas ou cupons fiscais ou crie 

condições de cadastramento irregular, desleais ou que atentem contra os objetivos 
e condições de participação previstas neste Regulamento, que é a compra de 

produtos ou serviços pelo participante, na qualidade de consumidor, nos 
estabelecimentos comerciais associados. 

 
10.4.1 E, ainda, ao serem identificadas, a qualquer tempo, compras cadastradas 

que foram canceladas, estornadas ou não faturadas, independentemente 

do motivo, a participação correspondente será automaticamente 
cancelada, sendo o participante desclassificado. 

 



10.5 Além das hipóteses previstas acima, serão imediatamente desclassificadas 
desta promoção (i) as participações das pessoas impedidas de participar 

indicadas neste Regulamento e (ii) aquelas em que não se verifique a veracidade, 
correção ou presença das informações exigidas para a regularidade da participação, 

incluindo, mas não se limitando, às condições previstas no item 1.1. deste 
Regulamento. 

 
10.6 Em quaisquer das situações de desclassificação, quando identificadas antes do 

sorteio ou durante o período de apuração e validação do potencial ganhador, o 

participante será excluído da promoção e perderá o direito de concorrer ao prêmio, 
sendo o seu cupom de participação considerado como não distribuído para fins 

de participação no sorteio e/ou para fins de recebimento do prêmio. 
 

11 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
11.1 A distribuição dos prêmios é gratuita, não cabendo ônus aos contemplados. 

 
11.2 É obrigatório que os participantes da promoção cadastrem dados pessoais válidos e 

atualizados, como número de telefone, nome, endereço e e-mail, uma vez que estes 

serão utilizados para identificação e localização dos ganhadores da Promoção e a 
consequente entrega dos prêmios. 

 
11.2.1 Assim sendo, as Promotoras não poderão ser responsabilizadas quando, em 

razão do fornecimento de dados incompletos, incorretos e/ou falsos, ficar 

impossibilitado de realizar a entrega dos prêmios. 
 

11.3 Não poderão participar da presente promoção as pessoas jurídicas, as pessoas físicas 
que não cumprirem as condições de participação, bem como os sócios, acionistas, 
diretores, gerentes, funcionários, empregados contratados, temporários, 

colaboradores ou freelancers, das seguintes empresas: Associação Comercial e 
Industrial de São Carlos (ACISC), Construtora e Incorporadora ADN Ltda., e, ainda, 

do escritório M.Godoy Consultoria Jurídica em Comunicação Publicitária, 
fornecedores, assessoria de imprensa e funcionários diretamente envolvidos com a 
presente Promoção, sendo a identificação de tais condições efetuada no momento 

dos sorteios. 
 

11.3.1 As pessoas mencionadas acima, quando identificadas, e/ou ainda aqueles 
que de alguma maneira manipularem, violarem ou fraudarem este 
Regulamento para participar na promoção, não terão direito à premiação. 

 
11.4 Fica desde já estabelecido, que caso seja decretado o recuo da fase atual do Plano 

de Contingenciamento do COVID-19 e/ou ocorra o “lockdown” incluindo a data de 
início desta promoção, esta será considerada automaticamente como não iniciada até 

que seja cessado integralmente o período decretado pelo Poder Público. E, após o 
início da promoção, sendo estabelecida a restrição de circulação e vedação ao 
atendimento presencial no comércio o curso da presente promoção poderá ser 

suspenso até o retorno regular das atividades ou seguir normalmente, a critério 
exclusivo das Promotoras. Em quaisquer casos, as medidas adotadas serão 

amplamente divulgadas aos Participantes e à SECAP. 
 



11.5 Os contemplados autorizam, desde já, como consequência da conquista dos seus 
prêmios, a utilização de seus nomes, imagens e sons de voz, em qualquer um dos 

meios escolhidos pela Promotora Mandatária, para divulgação desta promoção, pelo 
período de 12 (doze) meses, contados da data da apuração dos ganhadores, 

sem que, no entanto, seja obrigado a isso. 
 

11.6 As dúvidas não previstas neste Regulamento serão decididas por representantes das 
Promotoras e, em caso de controvérsia, deverá ser feito questionamento à Secretaria 
de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia - SECAP/ME. 

Esclarecimentos eventuais deverão ser dirigidos ao Procon regional. 
 

11.7 Após o encerramento da promoção, a prestação de contas será encaminhada à 
SECAP/ME dentro do prazo legal estabelecido na Portaria nº 41/2008, por intermédio 
do escritório de advocacia M.Godoy Consultoria Jurídica em Comunicação Publicitária 

com a documentação fornecida pelas Promotoras. 
 

11.8 A participação nesta promoção implica na ciência do Regulamento e 
concordância com as suas condições.  
 

11.9 Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei nº. 5.768/71, 
regulamentada pelo Decreto nº. 70.951/72 e pela Portaria nº 41/08). Certificado 

de Autorização SECAP/ME nº 06.016272/2021. 
 

 


