
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO O MELHOR NATAL É 
NA ACIVA 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 06.010343/2020 

1 - EMPRESAS PROMOTORAS: 
1.1 - Empresa Mandatária: 
Razão Social: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VALENCA 
Endereço: NILO PECANHA Número: 319 Complemento: ANDAR 02 E 03 Bairro: CENTRO  

Município: VALENCA UF: RJ CEP:27600-000 
CNPJ/MF nº: 32.353.021/0001-87 
1.2 - Aderentes: ANEXO 
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Assemelhado a Concurso 
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Valença/RJ 
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO: 01/12/2020 a 30/12/2020 
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:01/12/2020 a 30/12/2020 
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: 
a) Todas as lojas participantes estão sediadas em Valença/RJ; 

b) Cada participante poderá concorrer com qualquer quantidade de cupons durante o período da campanha; 

c) Poderá participar da promoção qualquer pessoa física, com idade igual ou maior de 18 anos, residente ou não 

na sede da entidade promotora, desde que se enquadre na definição de consumidora, ou seja, desde que seja 

destinatária final do produto ou serviço adquirido (varejo), e que efetuar a compra em alguma das lojas 

participantes/aderentes com exceção daqueles indicados nas alíneas “f” e “g” deste item 6; 

d) O consumidor participante deverá receber um cupom para compra a partir de R$100,00 (cem reais) em uma 

única compra no mesmo estabelecimento participante, sendo vedada a troca de cupons/notas ficais de mais de 

uma compra por um ou mais cupons da promoção;. 

e) cupom deverá ser preenchido completamente, de forma legível, com nome completo do participante, endereço 

completo (rua, nº , bairro, cidade, UF, CEP), nº do CPF, data de nascimento, telefone, e ainda responder a    pergunta 

“QUAL A SIGLA DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VALENÇA?”, e colocado na urna instalada 

especialmente para esse fim, na Av. Nilo Peçanha, 319, Centro, Valença/RJ, no horário comercial do dia 01/12/2020 

ao dia 13/12/2020 na Av. Nilo Peçanha, 319, Centro, Valença/RJ e   na Rua dos Mineiros, a partir do   dia 14/12/2020 

ao dia 30/12/2020, sendo que no último dia até o horário estabelecido para a apuração. 

f) Fica vedada a participação de dirigentes e funcionários da entidade promotora. 

g) Fica vedada a participação de funcionários e dirigentes com cupons da própria loja participante. 

h) A participação nesta promoção caracteriza a aceitação total dos termos e condições deste plano operacional e 

seu regulamento. 

i) No momento da apuração, será verificada se o contemplado não está impedido de participar da promoção,  

através de listagem de funcionários e seus sócios fornecidos pelas empresas participantes, listagem da 

diretoria e funcionários da entidade promotora. 

 

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO: QUAL A SIGLA DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VALENÇA? 

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS: 

DATA: 30/12/2020 17:00 
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/12/2020 00:00 a 30/12/2020 17:00 

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA DOS MINEIROS NÚMERO: 67 COMPLEMENTO: FRENTE BAIRRO:  
CENTRO 
MUNICÍPIO: Valença UF: RJ CEP: 27600-

000 PRÊMIOS 

Quantidade Descrição Valor R$ Valor Total R$ Ordem 

1 01 automóvel 0Km Fiat Mobi EASY 1.0 FLEX 4P 2020 35.500,00 35.500,00 1 

9 - PREMIAÇÃO TOTAL: 

                                               1                                                35.500,00 

 
10 -  FORMA DE APURAÇÃO: 

A apuração do contemplado obedecerá o seguinte local, data e horário, retirando-se aleatoriamente um único cupom, sendo de 
livre acesso aos interessados: 
Sorteio único - 30/12/2020 – quarta-feira, às 17:00 horas, na Rua dos Mineiros, Centro, Valença/RJ. 

Valor total da Promoção R$ Quantidade Total de Prêmios 



A apuração do contemplado obedecerá a seguinte ordem, retirando-se aleatoriamente um único 
cupom: Único cupom- 01 automóvel 0Km Fiat Mobi EASY 1.0 FLEX 4P 2020. 

 
11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: 

Serão considerados inválidos os cupons que apresentarem qualquer tipo de falsificação, cópia, impossibilidade de identificação 
do contemplado devido ao preenchimento ilegível e os que apresentarem a resposta da promoção INCORRETA. 
No momento da apuração, será verificada se o contemplado não está impedido de participar da promoção, através de listagem 
de funcionários e seus sócios fornecidos pelas empresas participantes, listagem da diretoria e funcionários da entidade 
promotora. 
Os cupons que tenham sido roubados, adulterados, estejam ilegíveis, furados, rasurados, com dados incompletos, rasgados 

ou remendados, que contenham resposta incorreta para pergunta da promoção ou ainda, que não sejam aqueles oficialmente 
emitidos, serão cancelados e perderão o direito à premiação. 

 
12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

Caso o contemplado que não esteja no local na data da realização da apuração, será comunicado, no primeiro dia útil posterior 
a data da apuração, através de telegrama com aviso de recebimento AR, enviado ao endereço constante do cupom, para que 
retire seu prêmio, na sede da ACIVA. Além do telegrama, o resultado será amplamente divulgado através da mídia local, rádios 
locais, redes sociais, telefone e informativo institucional. 

 

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS: 
O prêmio será entregue no próprio local da apuração, no caso o contemplado esteja presente. Não estando presente, o 
contemplado, o prêmio poderá ser retirado na sede da Associação Comercial e Industrial de Valença – ACIVA, localizada à Av. 
Nilo Peçanha, 319, 2º andar – Centro – Valença/RJ. O prêmio ficará disponível para ser retirado pelo contemplado, até no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta dias). 

 

Em nenhuma hipótese, o prêmio poderá ser trocado por qualquer outro de igual valor, ou ter seu valor convertido em moeda 
corrente, ou ser transferido para terceiros 
O prêmio será entregue em até 30 dias da data da apuração, sem qualquer ônus ao contemplado, ficando todas as despesas 
da entrega sob a responsabilidade da empresa promotora, inclusive despesas com IPVA, Seguro Obrigatório, Licenciamento, 

Emplacamento, transferência do veículo. 
 

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

O contemplado, desde já, autoriza a Associação Comercial e Industrial de Valença – ACIVA a se utilizar das imagens e dos 
dados referentes a premiação desta promoção, junto à mídia, durante o período de 01(um) ano, sem que lhe seja devida 
nenhuma remuneração adicional por esse uso, a qualquer título que seja. 

De acordo com art. 6º do Decreto nº 70.951, de 1972, o prêmio sorteado, não reclamado no prazo de 180(cento e oitenta) dias, 
contados da data do término da promoção comercial, caducará e o valor correspondente será recolhido pela autorizada, ao 
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de dez dias. 
Duvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora, persistindo- 

as, estas deverão ser submetidas à SECAP/MF. 
Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas. 

O regulamento da promoção estará disponível em todas as empresas participante/aderentes, no site da entidade promotora 
www.acivarj.com.br e na sede da entidade promotora à Av. Nilo Peçanha, 319, 2º andar, centro, Valença/RJ. 
15 -  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. 
Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba 

"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da 
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv e cada arquivo poderá ter até 15MB. 
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.  

 

http://www.acivarj.com.br/

