
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Você de moto nova

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 06.009186/2020

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
Endereço: RAIMUNDO FELIX Número: 49 Bairro: CENTRO Município: BALSAS UF: MA CEP:65800-000
CNPJ/MF nº: 03.995.515/0001-67

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:MATEUS SUPERMERCADOS S.A.Endereço: DANIEL DE LA TOUCHE Número: 73-A Bairro:
COHAMA Município: SAO LUIS UF: MA CEP:65073-780
 CNPJ/MF nº:03.995.515/0013-09

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Balsas/MA Coroatá/MA

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
15/09/2020 a 31/12/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
15/09/2020 a 31/12/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
A promoção é destinada a pessoas físicas (maiores de 18 anos) e jurídicas, que residam no território brasileiro e
que queiram participar através do preenchimento correto dos cupons, que serão distribuídos na filial da empresa
participante:

MATEUS SUPERMERCADOS S.A. – ELETRO COROATÁ
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - HIPER BALSAS - DEPARTAMENTO DE ELETRO

A promoção “Você de moto nova”, será válida para compras realizadas no período de 15/09/2020 a 31/12/2020,
onde o consumidor receberá, no caixa, após o pagamento de suas compras, o(s) cupom(ns) de participação,
devendo preenchê-los com todos os dados solicitados: nome completo, registro geral/identidade, CPF, telefone,
endereço completo com CEP, cidade, estado. Após esta etapa, o cliente deverá depositar o cupom devidamente
preenchido nas urna da promoção, existente na loja participante. A distribuição dos cupons será aleatória, não
obedecendo a qualquer sequência numérica, uma vez que o contemplado será conhecido pelo nome indicado no
cupom.

Os cupons distribuídos deverão ser preenchidos em todos os campos de forma legível, sem rasuras, possibilitando
a identificação dos dados do contemplado, devendo ser depositado na urna da promoção disponível na filiais
participantes da promoção, dentro do prazo estipulado para depósito. Os pontos de distribuição dos cupons serão
os endereços das filiais participantes, acima apresentados, sendo que a mesma estará identificada por
cartazes/banners colocados em vitrines ou parte interna da loja e outras formas de identificação da promoção, em
locais de fácil visibilidade.

Todos os cupons preenchidos corretamente estarão empatados, sendo apurados aleatoriamente via retirada em
urna, a fim de definir os contemplados. Serão considerados inválidos os cupons que sejam falsificados, copiados,
preenchidos de forma ilegível, rasgados, mal preenchidos ou indevidamente preenchidos. Os dados do ganhador
serão objeto de verificação da autenticidade quanto às informações preenchidas e, havendo comprovação de
inadequação a este regulamento, o mesmo será desclassificado, sendo apurado um novo cupom no momento da
constatação do fato.
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As urnas para depósito dos cupons estarão disponíveis exclusivamente nas filiais participantes da promoção. O
consumidor terá direito a 01 (um) cupom a cada R$100,00 (cem reais) em compras em produtos das lojas Mateus
Supermercados - Eletro Mateus em Coroatá/MA e em produtos no departamento de eletro do Mateus
Supermercados - Hiper Balsas, participantes, no mesmo cupom fiscal.

O participante deverá guardar o cupom fiscal até o final da promoção, ficando a exclusivo critério da promotora
solicitar a qualquer momento a sua apresentação, incluindo para a entrega da premiação, caso venha a ser
contemplado. A não apresentação do cupom fiscal no prazo máximo de 72 horas contados do efetivo contato pela
promotora ensejará a desclassificação do ganhador e seu cupom será desconsiderado para fins de participação no
sorteio. Caso a solicitação seja realizada quando da classificação dos participantes, o participante que não
apresentar a nota/cupom fiscal será desclassificado e os prêmios que lhe seria destinado será RECOLHIDO A
UNIÃO.

Somente serão admitidas as notas/cupons fiscais legíveis e que permitirem a sua verificação de autenticidade,
devendo constar obrigatoriamente nas notas/cupons fiscais a data da compra, o número do CNPJ e razão social do
estabelecimento, a descrição dos produtos participantes e valor gasto em cada produto.

Ficam os participantes cientes, desde já, de que não poderão utilizar de meios escusos para adquirir as
notas/cupons fiscais para participar desta promoção e/ou de mecanismos que criem condições de cadastramento
irregular, desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de participação previstas neste regulamento.
Essas situações, quando identificadas, serão consideradas, a qualquer momento, como infração aos termos do
presente regulamento, ensejando o impedimento da participação com imediato cancelamento da inscrição do
participante ou, ainda, a desclassificação do participante mesmo após a sua premiação, sem prejuízo, ainda, das
medidas cabíveis e/ou ação de regresso a ser(em) promovida(s) pela promotora em face do infrator.

Não será admitida a somatória de notas/cupons fiscais diferentes com valores inferiores a R$100,00 (cem reais) em
produtos comprados no Mateus Supermercados – Eletro Mateus - Coroatá e no departamento de produtos de
eletro no Mateus Supermercados - Hiper Balsas, para que seja atingido a quantidade mínima de compras
estipulado neste regulamento. Assim, o interessado em participar deverá ter adquirido EM UMA MESMA COMPRA
(mesma nota/cupom fiscal). O eventual saldo remanescente das compras será descartado. Exemplo: cliente que
efetuou uma compra de R$120,00 (cento e vinte reais), nas condições válidas deste regulamento terá direito a 1
(um) número da sorte, contudo, o saldo de R$20,00 (vinte reais) serão descartado do sistema, não podendo ser
somado a novos cadastramentos de compras.

As urnas para depósito dos cupons estarão disponíveis exclusivamente nas filiais aderentes à promoção.

7 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 31/12/2020 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 15/09/2020 00:00 a 31/12/2020 16:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Raimundo Felix NÚMERO: 49 COMPLEMENTO: Hioer Balsas - Eletro
BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Balsas UF: MA CEP: 65800-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Salão de vendas

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

12.600,00 12.600,001 Motocicleta Honda, CG 160 FAN ESDI, ano 2020/2020, 0KM; 1

DATA: 31/12/2020 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 15/09/2020 00:00 a 31/12/2020 16:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia MA 020 NÚMERO: s/n COMPLEMENTO: Km 1.3 - Eletro Coroatá BAIRRO:
Cajueiro
MUNICÍPIO: Coroatá UF: MA CEP: 65415-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Salão de vendas

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

10.705,00 10.705,001 Motocicleta Honda CG 160 START, 2020/2020, 0KM 1
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8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

23.305,002

9 -  FORMA DE APURAÇÃO:
Para ter direito ao prêmio, o participante deverá ter sido contemplado no sorteio realizado, sendo que o cupom, para que seja
válido, deve estar íntegro, devidamente preenchido de forma legível e sem rasuras que prejudiquem a identificação, além de
atender os demais critérios de participação.

Estarão presentes ao sorteio, no mínimo, duas autoridades não vinculadas ao MATEUS SUPERMERCADOS S.A., além do
público em geral e convidados.

A organização e sorteio dos cupons serão de responsabilidade do mandatário, MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

10 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não poderão participar as pessoas que não se enquadrem nesse contexto, além das diretamente envolvidas com a organização
e sorteio, sendo que cada nome participante premiado será submetido a uma verificação no momento de cada apuração e,
havendo comprovação do ganhador ser funcionário da empresa citada ou de algumas das empresas do Grupo Mateus, o
mesmo será desclassificado.

11 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O MATEUS SUPERMERCADOS S.A. informará os resultados dos sorteios aos contemplados por telefone, banners fixados na
loja participante, meios de comunicação como rádio e site da empresa além de redes sociais.

Os contemplados serão comunicados no prazo de 10 dias da apuração.

A empresa MATEUS SUPERMERCADOS S.A. compromete-se a divulgar a promoção bem como seu regulamento em
cartazes/banners afixados em sua filial, além do horário e local dos sorteios, assim como disponibilizar, em seu site
(http://www.grupomateus.com.br/site/) e redes sociais (www.facebook.com.br/grupomateus), regulamento da promoção,
acompanhamento e resultados das apurações.

12 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A empresa MATEUS SUPERMERCADOS S.A. se compromete a entregar na residência do mesmo. O prêmio será entregue
sem nenhum ônus para o contemplado, conforme estabelecido na Legislação de Distribuição Gratuita de Prêmios.

Cada ganhador será informado desse fato por telefonema dirigido ao endereço ou telefone constante no cupom de participação.
Os prêmios serão entregues no prazo máximo de 30 dias da apuração aos contemplados sem qualquer ônus.

13 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os cupons distribuídos deverão ser preenchidos em todos os campos de forma legível, sem rasuras, possibilitando a
identificação dos dados do contemplado, devendo ser depositado nas urnas da promoção disponível nas filiais participantes da
promoção, dentro do prazo estipulado para depósito. Os pontos de distribuição dos cupons serão os endereços das filiais
participantes, conforme Item VII, sendo que a mesma estará identificada por cartazes/banners colocados em vitrines ou parte
interna da loja e outras formas de identificação da promoção, em locais de fácil visibilidade.

Todos os cupons preenchidos corretamente estarão empatados, sendo apurados aleatoriamente via retirada em urna, a fim de
definir os contemplados. Serão considerados inválidos os cupons que sejam falsificados, copiados, preenchidos de forma
ilegível, rasgados, mal preenchidos ou indevidamente preenchidos. Os dados do ganhador serão objeto de verificação da
autenticidade quanto às informações preenchidas e, havendo comprovação de inadequação a este regulamento, o mesmo será
desclassificado, sendo apurado um novo cupom no momento da constatação do fato.

As urnas para depósito dos cupons estarão disponíveis exclusivamente nas filiais aderentes à promoção.

Somente serão admitidas as notas/cupons fiscais legíveis e que permitirem a sua verificação de autenticidade, devendo constar
obrigatoriamente nas notas/cupons fiscais a data da compra, o número do CNPJ e razão social do estabelecimento, a descrição
dos produtos participantes e valor gasto em cada produto.

Ficam os participantes cientes, desde já, de que não poderão utilizar de meios escusos para adquirir as notas/cupons fiscais
para participar desta promoção e/ou de mecanismos que criem condições de cadastramento irregular, desleais ou que atentem
contra os objetivos e condições de participação previstas neste regulamento.

Essas situações, quando identificadas, serão consideradas, a qualquer momento, como infração aos termos do presente
regulamento, ensejando o impedimento da participação com imediato cancelamento da inscrição do

Página 3 de  4



participante ou, ainda, a desclassificação do participante mesmo após a sua premiação, sem prejuízo, ainda, das medidas
cabíveis e/ou ação de regresso a ser(em) promovida(s) pela promotora em face do infrator.

14 -  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.

Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, em 08/09/2020 às 14:53, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador LTZ.EWX.QXL
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