
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “ANO DOURADO” 

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROMOTORA:

1.1 - DENOMINAÇÃO SOCIAL: Supermercado Vilas  Boas Ltda.

1.1.1 - NOME DE FANTASIA: Vila Rica Supermercados.

1.2 - SEDE SOCIAL: Rua Nélson Pereira Lopes, 30 – Centro – Porto Ferreira – CEP: 13.660-000.

1.3 - CNPJ (MF) Nº 60.702.040/0001-07.

2 -   MODALIDADE DO PLANO: 

2.1 - Assemelhado a Concurso.

3 -  ÁREA DE EXECUÇÃO DA PROMOÇÃO E LOJAS INTEGRANTES:

3.1 - A área  de execução do plano  tem por limite territorial  o município  de  Porto Ferreira, estado de São Paulo, onde a  
promotora tem suas lojas  supermercadistas  que o integram, a seguir identificadas  pelos  respectivos nomes de fantasias,  
respectivos números no Cadastro Nacional de Pessoas  Jurídicas  do Ministério da Fazenda – CNPJ-MF e endereços físicos:

3.2 - Vila Rica Supermercados – Loja 1, CNPJ-MF nº 60.702.040/0001-07, situada na Rua Nélson  Pereira Lopes, 30 – Centro, CEP 
13.660-000 – Porto Ferreira – SP.

3.3 - Vila Rica Supermercados – Loja 2, CNPJ-MF nº 60.702.040/0002-98, situada na Rua  Arthur Zuzi, 230 – Jardim Santa Rosa, 
CEP 13.660-000 – Porto Ferreira – SP.

4 -     PERÍODO DA PROMOÇÃO:

4.1 – Esta dar-se-á entre os dias  09/11/2018 e o dia  26/01/2019.

5 –     DA FORMA DE APURAÇÃO DOS PRÊMIOS: Serão  realizados  06 (seis) sorteios, respeitando a seguinte dinâmica: 

5.1 –   Primeiro  Sorteio  a  ser  realizado  em  01/12/2018 as 18:00 horas.

Ord. Sort. Quant. Descrição do Prêmio V. Unit. R$ V. Total R$
1°.prêmio 01 Fogão  Cooktop  c/5 Bocas  Itatiaia  NG 5Q 127/220 volts Preto 328,05 328,05
2º prêmio 01 Vale-compra em mercadorias  nas lojas promotoras  do evento 1.000,00 1.000,00

TOTAL 1.328,05

5.2 Segundo  Sorteio  a ser  realizado  em  08/12/2018  as  18:00 horas.

Ord. Sort. Quant. Descrição do Prêmio V. Unit. R$ V. Total R$
1° prêmio 01 Fogão Cooktop c/5 Bocas  Itatiaia  NG 5Q 127/220 volts  Preto 328,05 328,05
2º prêmio 01 Vale-compra em mercadorias  nas lojas promotoras do  evento 1.000,00 1.000,00

TOTAL 1.328,05

5.3 Terceiro  Sorteio  a ser  realizado  em  15/12/2018  as  18:00 horas.

Ord. Sort. Quant. Descrição do Prêmio V. Unit. R$ V. Total R$
1° prêmio 01 Fogão  Cooktop c/5 Bocas  Itatiaia  NG 5Q 127/220 volts  Preto 328,05 328,05
2º prêmio 01 Vale-compra em mercadorias  nas lojas promotoras do evento 1.000,00 1.000,00

TOTAL 1.328,05

5.4 Quarto  Sorteio  a ser  realizado  em  22/12/2018  as  18:00 horas.
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Ord. Sort. Quant. Descrição do Prêmio V. Unit. R$ V. Total R$
1° prêmio 01 Geladeira/Refrigerador Electrolux Frost Free Duplex 382L DF42 2.010,00 2.010,00
2º prêmio 01 Vale-compra em mercadorias  nas lojas promotoras  do evento 1.000,00 1.000,00

TOTAL 3.010,00

5.5 Quinto  Sorteio  a ser  realizado  em  29/12/2018  as  18:00 horas.

Ord. Sort. Quant. Descrição do Prêmio V. Unit. R$ V. Total R$
1° prêmio 01 Fogão  c/4 Bocas  Esmaltec  Caribe  c/Acend.Automático  Branco 382,00 382,00
2º prêmio 01 Vale-compra em mercadorias  nas lojas promotoras  do evento 1.000,00 1.000,00

TOTAL 1.382,00

5.6 Sexto  Sorteio  a ser  realizado  em  26/01/2019  as  18:00 horas.

Ord. Sort. Quant. Descrição do Prêmio V. Unit. R$ V. Total R$
1° prêmio 01 Vale-compra em mercadorias  nas  lojas  promotoras  do  evento 1.000,00 1.000,00
2º prêmio 01 Vale-compra em mercadorias  nas  lojas  promotoras  do  evento 1.000,00 1.000,00
3° prêmio 01 Vale-compra em mercadorias  nas  lojas  promotoras  do  evento 1.000,00 1.000,00
4º prêmio 01 Vale-compra em mercadorias  nas  lojas  promotoras  do  evento 1.000,00 1.000,00
5° prêmio 01 Vale-compra em mercadorias  nas  lojas  promotoras  do  evento 1.000,00 1.000,00
6° prêmio 01 Vale Prêmio  em CERTIFICADO DE BARRAS DE OURO 10.000,00 10.000,00
7º prêmio 01 Vale Prêmio  em CERTIFICADO DE BARRAS DE OURO 10.000,00 10.000,00
8° prêmio 01 Vale Prêmio  em CERTIFICADO DE BARRAS DE OURO  10.000,00 10.000,00

TOTAL 35.000,00

6 - VALOR TOTAL DOS PRÊMIOS:

6.1 - R$ 43.376,15 (quarenta e três  mil, trezentos e setenta e seis  reais e quinze centavos).
                                     
7 -     DETALHAMENTO DA OPERAÇÃO E DA PREMIAÇÃO:

7.1 - A promoção será disponibilizada aos compradores/clientes, maiores de 18 (dezoito) anos  que efetuarem compras nas lojas 
integrantes desta campanha  (identificadas nos subitens  3.2 e 3.3 deste instrumento regulatório) durante o período estipulado no
item 4 (quatro) acima: de 09/11/2018 a 26/01/2019.

7.2 –  A cada R$ 50,00 (cinquenta reais) em compra, o respectivo comprador/cliente terá direito a 01 (um) cupom emitido   
eletronicamente  pela empresa promotora, para  concorrer ao sorteio dos prêmios na forma estabelecida  neste regulamento.

7.3 - Considerando que na sistemática de emissão dos cupons haverá registro dos valores das compras efetuadas por cada cliente 
durante a promoção para a quantificação do número de cupom a ser entregue, ocorrendo saldo remanescente inferior a R$ 50,00
(cinquenta reais) ficará registrado para acumulação com próximas compras efetuadas no período da promoção. Encerrado este 
período os  saldos  assim existentes  serão  zerados.

7.4 - Só adquire legitimação para participação efetiva na promoção o cliente que fornecer os seguintes dados de identificação 
pessoal  à empresa promotora, necessários à alimentação do software destinado a emissão dos cupons: a) nome completo; b) 
data de nascimento; c) Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF-MF; endereço completo, inclusive número do 
Código de Endereçamento Postal - CEP; d) e-mail e telefone  com DDD, Fixo ou celular. 

7.5 - O fornecimento dos dados mencionados no subitem 7.4 supra será feito tanto de forma presencial (nas lojas integrantes do 
plano promocional) como pela internet no site  www.vilaricasupermercados.com.br/campanhas, onde será disponibilizado pela  
empresa promotora link próprio para cadastro.

7.6 – Efetuado  o registro dos dados normatizados nos subitens 7.4 e 7.5 acima, para que o comprador/cliente  tenha registrado 
o(s)  valor(es) de sua(s) compra(s) objetivando a emissão do(s) cupom/cupons para participação nos sorteios, basta que forneça 
o número do seu CPF-MF ao operador(a) de caixa no  ato de registro  de sua(s) compra(s).

7.7 – Para  clientes já inscritos  no Programa de Relacionamento “VILA MAIS”,  não  será necessário o recadastramento, bastando 
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que  o interessado  no momento da emissão  dos cupons  eletrônicos  em TOTEM, aceite este Regulamento para participar da 
promoção.

7.8  - Os  cupons  eletrônicos  dos  sorteios  serão  emitidos  em  TOTEM disponível  nas  lojas  participantes,  para  isso,  basta  o  
comprador/cliente  digitar seu CPF para emissão  dos  cupons.

7.8.1 - Se houver falha técnica no equipamento TOTEM emissor de cupom, estes serão emitidos  por seção própria que 
funcionará em cada loja integrante do plano promocional mediante apresentação de documento que  contenha  foto e 
seu CPF-MF.

7.9 - De posse do cupom eletrônico emitido pela empresa promotora, o comprador/cliente deverá responder a seguinte pergunta
impressa no mesmo: Qual é o Supermercado da Família Ferreirense?

7.9.1 – Respondida  referida pergunta  em cada cupom recebido, o comprador/cliente deverá depositá-lo  em uma das
urnas  receptoras  referente a promoção “Ano Dourado”, colocadas nas lojas participantes da promoção.

7.10 -   Dos  Sorteios  e  datas:
7.10.1 -1° Sorteio: Será realizado no dia 01/12/2018 às 18:00 horas, na loja 1, na rua Nelson Pereira  Lopes, 30  –  
Centro – Porto Ferreira - SP. Neste  sorteio  serão sorteados  01 (um) Fogão Cooktop c/ 5 bocas  e  01 (um)  vale-compras
no valor  de  R$ 1.000,00 (hum mil reais) ;

7.10.2 - 2° Sorteio  :   Será   realizado no dia  08/12/2018 às 18:00 horas, na loja 1 , na rua Nelson  Pereira  Lopes,  30 – 
Centro – Porto  Ferreira - SP. Neste sorteio  serão  sorteados  01 (um) Fogão Cooktop c/ 5 bocas  e 01 (um) vale-compras
no valor  de  R$ 1.000,00 (hum mil  reais) ;

7.10.3 - 3  ° Sorteio  :   Será   realizado no dia  15/12/2018 às 18:00 horas, na loja 1 , na rua Nelson  Pereira  Lopes,  30 – 
Centro – Porto  Ferreira - SP. Neste sorteio  serão  sorteados  01 (um) Fogão Cooktop c/ 5 bocas  e 01 (um) vale-compras
no valor  de  R$ 1.000,00 (hum mil  reais) ;

7.10.4 - 4  ° Sorteio  :   Será   realizado  no  dia  22/12/2018 às 18:00 horas, na loja 1 , na rua Nelson  Pereira  Lopes,  30 – 
Centro – Porto  Ferreira - SP. Neste sorteio  serão  sorteados  01 (um) Refrigerador  Frost Free Duplex  382L e 01 (um)    
vale-compras  no  valor de  R$ 1.000,00 (hum mil  reais) ;

7.10.5 - 5° Sorteio:   Será  realizado  no  dia   29/12/2018  às  18:00  horas,  na loja 1, na rua Nelson Pereira Lopes, 30
– Centro – Porto Ferreira - SP. Neste   sorteio   serão  sorteados   01  (um)  Fogão  c/  4  bocas   e  01 (um)  vale-compras
no  valor  de  R$ 1.000,00 (hum mil reais) ;

7.10.6 - 6° Sorteio:   Será   realizado  no  dia  26/01/2019 às  18:00 horas, na loja 1 , na rua Nelson  Pereira  Lopes,  30 – 
Centro – Porto  Ferreira - SP. Neste  sorteio   serão   sorteados   05  (cinco) vale-compras  no valor de R$1.000,00 (hum 
mil reais) cada um e 03 (três) certificados de equivalência  em ouro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)  cada um. 

7.11 – Formalidades  procedimentais  dos  sorteios:

7.11.1 -  Uma hora antes  do 1°., 2º., 3º., 4º. e  5º. Sorteios e as  14:00 horas da data do 6°. Sorteio, dar-se-á o  
encerramento do período de participação em cada um deles, a fim de que haja tempo hábil para que todos os cupons 
constantes  das  urnas  instaladas  nas lojas integrantes  do plano  sejam preparadas para o local pré-estabelecido para a
apuração do sorteio.                                                                

7.11.2 -  No local do sorteio, os cupons das lojas promotoras do evento serão reunidos em uma única urna, para que 
todos possam  concorrer em igualdade  de condições.

7.11.3 - Todos os sorteios terão o seguinte modus operandi: a) serão realizados em assembleia públicas, de forma que
qualquer pessoa possa participar  das  mesmas;  b)  os  cupons,  que estarão acumulados em uma única urna,  serão
revirados por qualquer pessoa presente não impedida de participar do concurso e por ela retirado um único cupom
para exibição aos demais presentes com o contemplado, desde quando preencha todos os requisitos de validade; c) na
hipótese de ser sorteado cupom inválido será repetida a mesma formalidade descrito na letra “b” deste subitem, até
que seja materializada a retirada da urna de cupom compatível com as  exigências para participação no concurso.

    7.11.4 - A vinculação do cupom apurado  com o prêmio  é exatamente igual ao retirado da urna.
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7.12 -     Disposições  normativas  gerais  do plano  concursal:
7.12.1 - Não  terá  valor  e  nem  será considerado o cupom com rasuras ou defeito que impossibilitem reconhecer sua 
autenticidade, sem resposta correta à pergunta formulada e que ostente nome de pessoas impedidas de participarem
do concurso.

7.12.2 - Para participar de qualquer dos sorteios os cupons deverão ser depositados nas urnas até o encerramento do 
prazo de participação determinado no subitem 7.11.1 supra.

                7.12.3 - Não estão legitimadas a participar da promoção regulamentada neste instrumento as pessoas que façam parte
da diretoria da empresa promotora, seus colaboradores incluídos os do restaurante (Vilas Gourmet) e da  
empresa Vila Rica Magazine.            

7.12.4 - A averiguação do impedimento objeto do subitem 7.12.3 será feita incontinente a apuração de cada sorteio das
seguintes formas: a) no pertinente aos membros da diretoria, embora sejam notórios seus nomes, estará à disposição
de todos, cópia do contrato social registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo -JUCESP b) já no tocante a
certificação de que os sorteados não fazem parte do quadro de funcionários da empresa promotora, será consultada
listagem por ela fornecida previamente , com os nomes de todos os seus empregados. 

7.12.5  -  Em decorrência da vedação imposta pelo art. 10, inciso I, III e IV, do decreto federal nº 70.951/1972, não  
ensejam a participação  nesta  promoção  as compras  de  medicamentos,  armas e munições, explosivos, fogos de 
artifício ou de  estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados, e outros produtos que venham a ser relacionado  
pelo Ministro da Fazenda.  

7.12.6  - Cada  prêmio  será  entregue  exclusivamente  à  pessoa  cujo  nome  constar  do  cupom  válido,  ou  a  seu  
representante legal, que deverá apresentar no ato procuração com firma reconhecida em cartório.

7.12.7 - Os prêmios  serão  entregues  no  prazo  de até 30 (trinta) dias da data da apuração, na loja onde  a compra foi 
efetuada,  quando for vale-compra , e na loja 1 os demais prêmios. Tudo ocorrerá sem nenhum ônus para o ganhador.

7.12.8 - Em obediência  ao  disposto  no  artigo 3º da  portaria  41 de 19/02/2008 do Ministério da Fazenda,  os cupons 
contemplados  do primeiro  ao  quinto  sorteios  serão  reproduzidos e reintroduzidos  na urna da qual foram extraídos, 
para o fim de, juntamente  com todos  os  outros  não contemplados, integrarem os demais  sorteios  até o sorteio final  
da promoção. “ANO DOURADO”. 

7.12.9 - A empresa promotora comprovará a propriedade dos prêmios em até 8 (oito) dias antes da data de apuração de
cada  sorteio.

7.12.10 - De todo material  publicitário deste plano promocional constará em local visível o número da autorização da 
promoção  fornecida pela Caixa Econômica Federal.

7.12.11 - Declaração do prazo de caducidade do direito ao prêmio – De conformidade com o Art. 6º do Decreto 70.951 
de  1972,  ocorrerá  a  prescrição do direito  ao  prêmio decorridos  180 (cento  e  oitenta)  dias  contados  da  data  do  
respectivo sorteio.

   7.12.12 - Os sorteios serão  acompanhados  pelo  Gerente da  loja 1 e por membro da diretoria.

7.12.13 - Divulgação da Imagem do Contemplado   – A divulgação da imagem de cada contemplado, sempre vinculada ao
plano  autorizado, será de  até  01 (um) ano  após  a apuração da promoção comercial. Os contemplados na promoção 
autorizam  sem qualquer ônus à Promotora a veiculação de seus nomes, imagens e sons de voz na divulgação do   
resultado  da campanha bem como para utilização os mesmos em: fotos, cartazes, filmes, spots em qualquer tipo de 
mídia e peças promocionais  para  divulgação da conquista do prêmio no período de até 01 (um) ano da apuração.

7.12.14 - Os resultados  de  cada apuração terão notificação pública pela divulgação na mídia radiofônica da cidade-sede
das lojas participantes que opere no sistema FM, bem assim no domínio web: www.vilaricasupermercados.com.br e nas
redes sociais onde será exposto pela empresa promotora com destaque.

7.12.15 - Também será feita notificação particular direta a cada contemplado, através de correspondência com  Aviso de 
Recebimento (AR) ao endereço dele constante do cupom sorteado, ou em seu correio eletrônico dando-lhe ciência de 
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sua contemplação, referindo-se à data do sorteio, bem assim à data e horário de retirada do(s) prêmio(s).

7.12.16 - Ao promoverem a emissão dos cupons nos termos normatizados neste ato regulatório, notadamente pela  
práticado  ato  referido  no  subitem  7.6  supra,  opera-se,  incontinenti,  a  aceitação  tácita  de  todas  as  disposições  
constantes neste regulamento pelo comprador/cliente.

7.12.17 - Serão excluídos desta promoção os participantes que praticarem condutas consideradas como infringentes ou 
fraudulentas às regras deste regulamento.

7.12.18 - As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão dirimidas pela empresa promotora
em primeiro plano;   persistindo  elas   deverão ser submetidas a Caixa Econômica Federal  ou conforme o caso a  
SEAE/MF.

7.12.19 - Os órgãos de defesa do consumidor instalado na área de execução deste plano promocional (cidade de Porto 
Ferreira, no Estado de São Paulo) receberão as reclamações devidamente fundamentadas sobre conflitos de interesses 
porventura ocorrentes entre os interessados nesta promoção.

7.12.20 – O  presente   regulamento   estará    disponível    integralmente    em todas  as  lojas  participantes  e  no  site 
www.vilaricasupermercados.com.br/campanhas,  com  registro  destacado  do  número  da  autorização  da  promoção  
fornecida pela Caixa Econômica Federal.

Fica desde já eleito o foro da comarca da promotora do evento para dirimir quaisquer questões, inerentes a presente Promoção. 
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