
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

GRANDE CHANCE PREMIADA 2019

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEFEL Nº 06.001341/2019

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
Endereço: NELSON PEREIRA LOPES Número: 30 Complemento: TERREO Bairro: CENTRO Município: PORTO
FERREIRA UF: SP CEP:13660-000
CNPJ/MF nº: 60.702.040/0001-07

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Porto Ferreira/SP

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
05/04/2019 a 27/07/2019

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
05/04/2019 a 27/07/2019

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
6.1 - A promoção será disponibilizada aos compradores/clientes, maiores de 18 (dezoito) anos que efetuarem
compras 	nas lojas 	integrantes desta campanha (identificadas nos subitens 6.1.1 e 6.1.2  deste instrumento
regulatório) durante o período estipulado no item 4 (quatro) acima: de 05/04/2019 a 27/07/2019.

         6.1.1 - Vila Rica Supermercados – Loja 1, CNPJ-MF nº 60.702.040/0001-07, situada na Rua Nélson Pereira
Lopes, 30 – Centro, CEP 13.660-053 – Porto Ferreira – SP

	  6.1.2 – Vila Rica Supermercados – Loja 2, CNPJ-MF nº 60.702.040/0002-98, situada na Rua Arthur Zuzi, 230 –
Jardim Santa Rosa, CEP 13.661-190 – Porto Ferreira – SP

6.2 - 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.

6.3 - 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.

6.4 - 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.

6.5 -  O fornecimento dos dados mencionados no subitem 6.4 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.

6.6 - Efetuado o registro dos dados normatizados nos subitens 6.4 e 6.5 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).
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6.7 - Para clientes já inscritos no Programa de Relacionamento "Vila Mais", não será necessário o
recadastramento, bastando que o interessado no momento da emissão dos cupons eletrônicos em TOTEM, aceite
este regulamento para participar da promoção.

6.8 - 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.

                 6.8.1 - 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 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
Critério que deve ser cumprido pelo participante para ter direito ao prêmio: De posse do cupom eletrônico emitido
pela empresa promotora o comprador/cliente devera responder a seguinte pergunta impressa no mesmo;
Qual é o supermercado da família ferreirense?
( ) Vila Rica Supermercados  ( ) Outro

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 27/04/2019 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 05/04/2019 00:00 a 27/04/2019 17:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA NELSON PEREIRA LOPES NÚMERO: 30 COMPLEMENTO: TERREO
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: Porto Ferreira UF: SP CEP: 13660-053
LOCAL DA APURAÇÃO: INTERIOR DO SUPERMERCADO - ENTRADA PRINCIPAL

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

231,96 231,961 FRITADEIRA SEM ÓLEO ELÉTRICA PERFECT FRYER
CADENCE 110 VOLTS PRETA

1

246,75 246,751 BICICLETA MOUNTAIN BIKE HOUSTON 18 MARCHAS
ARO 26

2

267,68 267,681 CAFETEIRA ARNO NESCAFÉ DOLCE GUSTO 110 VOLTS
VERMELHA

3

314,00 314,001 FORNO MICROONDAS MIDEA LIVA 30 LITROS 220 VOLTS
BRANCO

4

1.000,00 1.000,001 VALE-COMPRA EM MERCADORIAS NAS LOJAS
PROMOTORAS DO EVENTO

5

DATA: 25/05/2019 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 05/04/2019 00:00 a 25/05/2019 17:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA NELSON PEREIRA LOPES NÚMERO: 30 COMPLEMENTO: TERREO
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: Porto Ferreira UF: SP CEP: 13660-053
LOCAL DA APURAÇÃO: INTERIOR DO SUPERMERCADO - ENTRADA PRINCIPAL

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

238,40 238,401 FRITADEIRA SEM ÓLEO ELÉTRICA PERFECT FRYER
CADENCE 220 VOLTS PRETA

1

267,68 267,681 CAFETEIRA ARNO NESCAFÉ DOLCE GUSTO 110 VOLTS
VERMELHA

2

278,30 278,301 BICICLETA MOUNTAIN BIKE HOUSTON 18 MARCHAS
ARO 26

3

314,00 314,001 FORNO MICROONDAS MIDEA LIVA 30 LITROS 220 VOLTS
BRANCO

4

1.000,00 1.000,001 VALE-COMPRA EM MERCADORIAS NAS LOJAS
PROMOTORAS DO EVENTO

5

DATA: 29/06/2019 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 05/04/2019 00:00 a 29/06/2019 17:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA NELSON PEREIRA LOPES NÚMERO: 30 COMPLEMENTO: TERREO
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: Porto Ferreira UF: SP CEP: 13660-053
LOCAL DA APURAÇÃO: INTERIOR DO SUPERMERCADO - ENTRADA PRINCIPAL
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PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

238,40 238,401 FRITADEIRA SEM ÓLEO ELÉTRICA PERFECT FRYER
CADENCE 110 VOLTS PRETA

1

278,30 278,301 BICICLETA MOUNTAIN BIKE HOUSTON 18 MARCHAS
ARO 26

2

323,98 323,981 FORNO MICROONDAS MIDEA LIVA 30 LITROS 220 VOLTS
BRANCO

3

358,21 358,211 FORNO MICROONDAS MIDEA LIVA 30 LITROS 220 VOLTS
BRANCO

4

1.000,00 1.000,001 VALE-COMPRA EM MERCADORIAS NAS LOJAS
PROMOTORAS DO EVENTO

5

DATA: 27/07/2019 22:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 05/04/2019 00:00 a 27/07/2019 14:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: AVENIDA ENGENHEIRO NICOLAU DE VERGUEIROS FORJAZ NÚMERO: S/Nº
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: Porto Ferreira UF: SP CEP: 13660-005
LOCAL DA APURAÇÃO: FEIRA IND.FERREIRENSE-FEIFE, ocorrendo impedimento sorteio no local por motivo de
força maior, fica designado o local onde se situa a sede da empresa promotora do evento ,no dia 28/07/2019 as
13:00hs

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

1.000,00 1.000,001 VALE-COMPRA EM MERCADORIAS NAS LOJAS
PROMOTORAS DO EVENTO

1

1.000,00 1.000,001 VALE-COMPRA EM MERCADORIAS NAS LOJAS
PROMOTORAS DO EVENTO

2

1.000,00 1.000,001 VALE-COMPRA EM MERCADORIAS NAS LOJAS
PROMOTORAS DO EVENTO

3

1.000,00 1.000,001 VALE-COMPRA EM MERCADORIAS NAS LOJAS
PROMOTORAS DO EVENTO

4

1.000,00 1.000,001 VALE-COMPRA EM MERCADORIAS NAS LOJAS
PROMOTORAS DO EVENTO

5

1.000,00 1.000,001 VALE-COMPRA EM MERCADORIAS NAS LOJAS
PROMOTORAS DO EVENTO

6

1.000,00 1.000,001 VALE-COMPRA EM MERCADORIAS NAS LOJAS
PROMOTORAS DO EVENTO

7

2.134,00 2.134,001 SMART TV LED 50 Polegadas AOC Le50u7970s HD 4k Wi-Fi
4 Hdmi USB

8

2.134,00 2.134,001 SMART TV LED 50 Polegadas AOC Le50u7970s HD 4k Wi-Fi
4 Hdmi USB

9

2.199,00 2.199,001 REFRIGERADOR FROST FREE CONSUL 386 L CRM43
110VOLTS EVOX

10

2.199,00 2.199,001 REFRIGERADOR FROST FREE CONSUL 386 L CRM43
110VOLTS EVOX

11

2.399,00 2.399,001 NOTEBOOK LENOVO CORE i5-8250U 4GB 1TB TELA 15.6”
WINDOWS 10 IDEAPAD 330 HD WHT

12

2.399,00 2.399,001 NOTEBOOK LENOVO CORE i5-8250U 4GB 1TB TELA 15.6”
WINDOWS 10 IDEAPAD 330 HD WHT

13

4.499,00 4.499,001 IPHONE APPLE XR 128 GB BLACK 14

4.499,00 4.499,001 IPHONE APPLE XR 128 GB BLACK 15

4.499,00 4.499,001 IPHONE APPLE XR 128 GB BLACK 16

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

40.318,6631

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
10.1 – Uma hora antes do 1°, 2º, 3º sorteios e às 14:00 horas do dia do 4°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.
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10.2 – 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.

10.3 – Todos os sorteios terão o seguinte modus operandi: a) serão realizados em assembleias 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.

10.4 – A vinculação do cupom apurado com o prêmio é exatamente igual ao retirado da urna.

10.5 - Em obediência ao disposto no artigo 3º da portaria 41 de 19/02/2008 do Ministério da Fazenda, os cupons contemplados
do primeiro ao terceiro sorteio 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. Haverá o acumulo de
cupons em todas as apurações, sendo que todos os cupons emitidos durante a campanha concorrerão ate a última premiação
da promoção “GRANDE CHANCE PREMIADA 2019”.

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
11.1 – 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.

11.2 – Para participar de qualquer dos sorteios os cupons deverão ser depositados nas urnas até o encerramento do prazo de
participação determinado no subitem 10.1 supra.

11.3 – 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.

11.4 – A averiguação do impedimento objeto do subitem 11.3 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.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
12.1 - Os resultados de cada apuração terão notif icação pública pela divulgação na mídia domínio web:
www.vilaricasupermercados.com.br e nas redes sociais onde será exposto pela empresa promotora com destaque.

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

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
13.1 - 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.

13.2 - No caso do contemplado vir a falecer antes da entrega do 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 apresente a devida
documentação que os legitime, sob pena do prêmio vir a ser recolhido como renda para a União.

13.3 -  Não sendo encontrado o ganhador, o prazo concedido por lei para reclamar o prêmio é de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da data do sorteio, Caso o contemplado não compareça para retirar o prêmio nesse período, perderá direito ao
mesmo, sendo seu valor recolhido pela Promotora, ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de 10 (dez) dias.

13.4  – 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.

         13.4.1 - Os cartões vale-compras poderão ser usados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da entrega
aos ganhadores.

13.5 – 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:

	13.5.1 – Vila Rica Supermercados – Loja 1, CNPJ-MF nº 60.702.040/0001-07, situada na Rua Nélson Pereira Lopes, 30 –
Centro, CEP 13.660-053 – Porto Ferreira – SP
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	13.5.2 – Vila Rica Supermercados – Loja 2, CNPJ-MF nº 60.702.040/0002-98, situada na Rua Arthur Zuzi, 230 – Jardim Santa
Rosa, CEP 13.661-190 – Porto Ferreira – SP

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
14.1 - As urnas e recipientes, utilizados para depósito dos cupons,  permanecerão invioláveis durante todo o período de
participação e após encerramento do período de participação, estando totalmente lacradas para abertura somente no momento
de cada apuração;

14.2 - Os valores dos prêmios a serem entregues aos ganhadores são exatamente os determinados neste Regulamento, não
cabendo aos contemplados reclamar o recebimento de valores distintos aos.identificados no item 9 deste instrumento regulatório

14.3 - Os prêmios são pessoais e intransferíveis e não poderão ser trocados por dinheiro ou por quaisquer outros produtos.

14.4 - 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.

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

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

14.7 - Ao promoverem a emissão dos cupons nos termos normatizados neste ato regulatório, notadamente pela prática do ato
referido no subitem 6.6 supra, opera-se, incontinenti, a aceitação tácita de todas as disposições constantes neste regulamento
pelo comprador/cliente.

1 4 . 8  -  L o c a l  o n d e  o  R e g u l a m e n t o  e s t a r á  d i s p o n í v e l :  N a s  L o j a s  p a r t i c i p a n t e s  e  n o  s i t e
w w w . v i l a r i c a s u p e r m e r c a d o s . c o m . b r / c a m p a n h a s .

14.9 - Conforme a Lei nº 11.196 de 21/11/05, artigo 70, Inciso 1º Letra b, item 2. a empresa promotora recolherá 20% de IRRF
sobre o valor dos prêmios, até o 3º dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência do fato gerador, por meio de DARF recolhido
na rede bancária com código 0916.

Fica desde já, eleito o foro da comarca do participante para dirimir quaisquer questões inerentes a presente promoção.

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.
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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.

https://scpc.sefel.fazenda.gov.br

Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção 'Consulta Pública da Promoção Comercial', no endereço

 e informe o número do Certificado de Autorização 06.001341/2019
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