
 

REGULAMENTO 
Promoção: “Acelerando Negócios” 

 
PROMOTORA: Associação Capixaba de Supermercados - ACAPS 
CNPJ nº 27.056.597/0001-42 
Rua Misael Pedreira da Silva, 138, Ed. Casa do Comércio, Salas 401-408, Santa Lúcia, Vitória/ES. CEP 29056-230 
 
1. OBJETIVO DA PROMOÇÃO: 
1.1. Alavancar negócios durante a SUPER FEIRA ACAPS PANSHOW 2017, promovida pela Associação Capixaba de 
Supermercados – ACAPS, que premiará com um carro zero km, 01 (uma) empresa compradora que realizar negócios 
dentro do evento com as empresas expositoras aderentes. O prêmio será distribuído por meio de sorteio dos cupons 
depositados em urna destinada a este fim, conforme disposto neste regulamento. 
 
2. INÍCIO E TÉRMINO DA PROMOÇÃO: 
2.1. Do dia 19/09/2017 à 21/09/2017 
 
3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 
3.1. Das 16hs do dia 19/09/2017 às 20hs do dia 21/09/2017 
 
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
4.1. Podem participar da Promoção todas as pessoas jurídicas inscritas no evento SUPER FEIRA ACAPS PANSHOW 2017 
que efetuarem compras de produtos ou serviços no valor cumulativo mínimo de R$ 1.000,00 (Um mil reais) com as 
EMPRESAS ADERENTES dentro do evento. 
4.2. No estande da Promoção, localizado no Carapina Centro de Eventos (Rodovia do Contorno, BR 101, KM 01, S/Nº, 
Carapina, Serra/ES), a empresa participante deverá informar seus dados cadastrais em formulário específico, que inclui 
Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, Nome do Comprador, Celular, Endereço Completo, Telefone, E-mail, Nome, 
Assinatura e RG ou CPF do responsável pelo preenchimento, Data do Cadastro, responder à pergunta da Promoção 
descrita no formulário e apresentar o comprovante da compra realizada (ordem de compra ou de serviço) para troca 
pelo (s) cupom (ns) que dará direito ao sorteio. 
4.3. Para recebimento e validação do (s) cupom (ns), é imprescindível o correto preenchimento de todos os dados 
solicitados no formulário de cadastro assim como, responder à pergunta “EM QUAL EVENTO VOCÊ ENCONTRA TODAS 
AS OPORTUNIDADES PARA O SUCESSO DO SEU NEGÓCIO?” marcando uma das opções disponíveis. 
4.4. A cada R$ 1.000,00 (Um mil reais) em compras efetuadas dará direito a 01 (um) cupom numerado, impresso 
automaticamente pelo sistema da Promoção, conforme dados informados no formulário de cadastro, e contendo razão 
social, nome fantasia, nome e celular do comprador, CNPJ, telefone com DDD e as opções de respostas da pergunta da 
Promoção. 
4.5. No ato da entrega do cupom, o comprovante da compra (ordem de compra ou de serviço) receberá um carimbo, 
não podendo ser reapresentado, e uma cópia ficará em poder dos promotores para efeitos de garantia e controle. 
4.6. De posse do cupom de sorteio, a empresa participante deverá verificar a impressão de todos os dados e marcar a 
caneta uma única opção de resposta para a pergunta da Promoção, sendo que ao depositar o(s) cupom(ns) na urna 
reconhece automaticamente as informações descritas no mesmo.  
4.7. O cupom preenchido deverá, obrigatoriamente, ser colocado na urna instalada no evento SUPER FEIRA ACAPS 
PANSHOW 2017, estrategicamente localizada em frente ao Estande da Promoção e com devida identificação, até às 
20h00min do dia 21/09/2017. 
4.8. Não poderão participar desta Promoção, negociações que envolverem os produtos vetados pelo art. 10 do decreto 
nº 70.951, de 1972, que são medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas 
alcoólicas, fumo e seus derivados. 
4.9. A empresa participante será excluída automaticamente da promoção em caso de fraude comprovada, e da não 
comprovação por meio dos documentos exigidos, podendo ainda responder por crime de falsidade documental. 
 
5. SORTEIO E APURAÇÃO: 
5.1. O sorteio e apuração serão realizados no dia 21 de setembro de 2017, iniciando-se às 21h00min, no evento SUPER 
FEIRA ACAPS PANSHOW 2017, no Carapina Centro de Eventos - Rodovia do Contorno, BR 101, KM 01, S/Nº, Carapina, 
Serra/ES em frente ao Estande da Promoção Acelerando Negócios com acesso livre aos interessados presentes no 
evento. 



 

5.2. A partir das 21h00min, o locutor convocará os presentes para assistirem ao sorteio. 
5.3. No momento do sorteio será verificada a lista das pessoas impedidas de participar da Promoção, são elas, 
colaboradores, contratados ou qualquer pessoa prestador de serviço da Promotora. 
5.4. O locutor sorteará o cupom depositado na urna e o entregará ao representante legal da PROMOTORA para 
validação e conferência dos dados e da resposta à pergunta da Promoção impressos no cupom. Caso não seja validado, 
outro cupom será sorteado até que se tenha um cupom válido. 
5.5. A empresa participante será excluída automaticamente da Promoção em caso de fraude comprovada, e da não 
comprovação da compra e dos dados cadastrais informados, podendo ainda responder por crime de falsidade 
documental. 
5.6. Só terão validade os cupons originais adquiridos e entregues pelos PROMOTORES do evento SUPER FEIRA ACAPS 
PANSHOW 2017 e que na hora marcada para o sorteio estejam depositados na urna. 
5.7. Não terão validade cupons que não preencherem as condições básicas do sorteio e que impossibilitarem a 
verificação de sua autenticidade. 
5.8. O cupom sorteado válido ficará sob posse da PROMOTORA. O processo de apuração e conferência da veracidade 
dos dados do cupom sorteado será realizado no ato do sorteio. 
 
6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 
6.1. Após o cupom sorteado ser validado pelo representante legal da PROMOTORA, o locutor anunciará ao vivo o nome 
do contemplado e o resultado será divulgado nos sites da PROMOTORA (www.acaps.org.br e 
www.superfeiraacaps.com.br) e nos demais veículos de divulgação da mesma. 
6.2. A empresa sorteada será comunicada por escrito, mediante carta registrada enviada para o endereço informado no 
formulário de cadastro, e por ligação telefônica para os telefones constantes no cupom sorteado em até 5 dias úteis 
contados da data do sorteio.  
6.3. Os resultados da Promoção, a imagem e o nome do contemplado poderão ser divulgados pela TV, cartazes, 
folhetos, site ou outros meios de comunicação até 20/09/2018. 
 
7. ENTREGA DO PRÊMIO 
7.1. Para ter direito ao prêmio, a empresa sorteada deverá: 
7.1.1. Ter respondido corretamente à pergunta da promoção. 
7.1.2. Entregar à Promotora uma cópia da Nota Fiscal ou Contrato de Prestação de Serviços com valor mínimo de R$ 
1.000,00 (Um mil reais), datada no período de 19/09/2017, a partir das 16h00min, à 11/10/2017 e gerado em razão da 
negociação na SUPER FEIRA ACAPS PANSHOW 2017 com alguma das EMPRESAS ADERENTES, em até 30 dias a partir da 
data da apuração. 
7.2. Caso a empresa sorteada não comprove e não apresente os documentos listados no item 7.1., o valor do prêmio 
será recolhido ao Tesouro Nacional como renda da União, conforme previsto no artigo 47 da Portaria 41/2008. 
7.3. O prêmio será entregue em até 30 dias da data da apuração no seguinte endereço: Recreio Vitória Veículos – 

Vitoriawagen, Av. Vitória, 1047, Romão, Vitória-ES, CEP 29040-010.  
7.4. A entrega do prêmio não acarretará em ônus para a empresa contemplada, ficando a PROMOTORA responsável 

pelos procedimentos de emplacamento, licenciamento, registro legal e documentação do automóvel. 
7.5. Fica a cargo da empresa ganhadora do prêmio a responsabilidade por sua manutenção, inclusive, as obrigatórias 

exigidas pela fábrica. 
7.6. A PROMOTORA não se responsabiliza por defeitos e/ou problemas técnicos apresentados pelo prêmio e nem pela 

garantia e assistência técnica, cabendo ao contemplado acionar diretamente a assistência técnica do fabricante em caso 

de defeito. 
7.7. O prêmio não poderá ser revertido em dinheiro ou ser trocado por outro, consoante previsão do parágrafo 3º do 

artigo 1º da lei 5.768/71. 
7.8. O representante legal da empresa contemplada, após o recebimento do prêmio, deverá assinar o respectivo recibo 

de entrega, contendo seus dados de identificação. 

 

8. CADUCIDADE DO PRÊMIO 

8.1. A caducidade do direito ao prêmio se dará após 180 dias contados da data da apuração do resultado do concurso, 

em 20/03/2018. 

 
 



 

9. DESCRIÇÃO DO PRÊMIO 
9.1. Um (1) Automóvel modelo: GOL TRENDLINE 1.0, ano de fabricação e modelo 2017/2018 – Volkswagen, 82cv – 
manual de 5 velocidades, 0Km, Total Flex, 4 portas, cor sólida, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros 
elétricos e travamento das portas. 
 9.2. O prêmio ficará exposto no período de 19/09/2017 à 21/09/2017 na SUPER FEIRA ACAPS PANSHOW 2017, no 
Carapina Centro de Eventos (Rodovia do Contorno, BR 101, KM 01, S/Nº, Carapina, Serra/ES). 
 
10. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
10.1. A entrega dos cupons para participação no sorteio da Promoção Acelerando Negócios será por DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA. 
 
11. CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO 
11.1. A Promoção Acelerando Negócios está devidamente certificada junto à Caixa Econômica Federal sob o nº 6-
1212/2017, que estará presente em todo material de divulgação da promoção. 
 
12. DÚVIDAS, CONTROVÉRSIAS E RECLAMAÇÕES 
12.1. 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 SEAE/MF. 
12.2. Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas. 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 A participação na Promoção Acelerando Negócios implica na aceitação automática de todas as disposições do 
presente REGULAMENTO. 
13.2. Todas as EMPRESAS ADERENTES à Promoção cumprem ao requisito previsto no § 1º do art. 1º da lei 5.768/71, ou 
seja, são pessoas jurídicas que exercem atividade comercial, industrial ou de compra e venda de bens imóveis. 
13.3. A relação completa das EMPRESAS ADERENTES e o regulamento completo da Promoção Acelerando Negócios 
estarão disponíveis no Estande da Promoção Acelerando Negócios durante o período de realização e nos sites 
www.superfeiraacaps.com.br e www.acaps.org.br.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


