Plano de Operação
Promoção: ACISCS DÁ PRÊMIOS NO DIA DAS MÃES

1 – DADOS DA EMPRESA
Razão Social: Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul
Nome Fantasia: ACISCS
CNPJ: 59.327.122/0001-30
IE: Isento
Rua Amazonas, 318 - Bairro Centro - CEP: 09520-060
Cidade: São Caetano do Sul/SP

2 – CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO
2.1. Modalidade do evento: Assemelhado ao Concurso
2.2. Área de Execução Município de São Caetano do Sul
2.3. Início e Término: (13/04/2018 à 12/05/2018)

Período de participação
13º Sorteios: cupons acumulados de 13/04/2018 a 12/05/2018

2.4. Descrição e Quantidade de Prêmios
Prêmio

QTD

Especificação

Scooter modelo
SH150i

01

Marca Honda, ano e modelo 2018

Secador

03

Chapinha

06

Cafeteira

01

Ventilador

01

Secador

01

Secador de Cabelos Britânia SP3300V
com Emissão de Íons – Vermelho
Prancha Britânia Titanium Blue Bivolt Azul
Cafeteira Elétrica Britânica CP 15
Preto/Inox
Ventilador de Mesa Britânia Turbo
Silencium Six 30cm com 3 velocidades
Secador de Cabelos Black 1700w

Valor Unitário

Valor Total

R$

12.990,00

R$

12.990,00

R$

85,99

R$

257,97

R$

59,99

R$

359,94

R$

55,90

R$

55,90

R$

109,90

R$

109,90

R$

119,90

R$

119,90

VALOR TOTAL DOS PRÊMIOS DIA DAS MÃES

R$ 13.893,71

2.5. Valor unitário dos prêmios
01 Scooter Modelo SH150i Honda Ano e Modelo 2018, na cor prata – R$ 12.990,00 cada – Total R$
12.990,00
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03 Secadores de Cabelos Britânia SP3300V com Emissão de Íons – Vermelho R$ 85,99 cada – Total R$
257,97
06 Pranchas Britânia Titanium Blue Bivolt – Azul – R$ 59,99 cada – Total R$ 359,94
01 Cafeteira Elétrica Britânica CP 15 Preto / Inox – R$ 55,90 cada – Total R$ 55,90
01 Ventilador de Mesa Britânia Turbo Silencium Six 30cm com 3 velocidades – R$ 109,90 cada – Total R$
109,90
01 Secador de Cabelo Black 1700w – R$ 119,90 cada – Total R$ 119,90
As despesas e custos relativos a moto, como frete, IPVA, emplacamento e transferência serão de total
responsabilidade da ACISCS, livre de qualquer ônus ao contemplado.

2.6. Valor total e quantidade dos prêmios: Valor R$ 13.893,71 (treze mil, oitocentos e noventa e três
reais e setenta e um centavos) com quantidade 13 Prêmios

2.7. Produto (s) em promoção: Incentivo de venda das lojas conveniadas a Associação Comercial e
Industrial de São Caetano do Sul.

3 – DESCRIÇÃO DO PROCESSO:
3.1. A Promoção “ACISCS DÁ PRÊMIOS NO DIA DAS MÃES”, com realização da ACISCS, será feita no
Município de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, no período de 13/04/2018 à 12/05/2018
destinado a todos os consumidores, pessoas físicas, residentes e domiciliados em território nacional, que
adquirirem quaisquer produtos nas lojas conveniadas.

3.1.1. Lojas Conveniadas: Lista em Anexo

3.2. Mecânica: Para participar da presente promoção, todos os consumidores que efetuarem compras em
valor igual ou superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), nas lojas conveniadas, poderão realizar a troca de
seus comprovantes de compras por cupons de participação, conforme tabela abaixo.
Compras em Reais

Quantidade de Cupons

R$ 50,00

01

R$ 51,00 a R$ 200,00

02

R$ 201,00 a R$ 500,00

03

R$ 501,00 a R$ 1000,00

04

R$ 1001,00 a R$ 3000,00

05

Acima de R$ 3001,00

10
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3.3 Os valores válidos para troca deverão constar de uma única nota, ou seja, os respectivos valores não
serão cumulativos:

3.4 Serão válidos para efeito da participação na presente promoção de quaisquer produtos
comercializados nas lojas conveniadas, exceto os produtos listados no artigo 10 do Decreto 70.951/72,
tais como medicamentos, armas, munições, explosivos, fogos de artifício ou estampido, bebidas alcoólicas
e fumo e seus derivados.

3.5 Todos os consumidores receberão os cupons no ato do pagamento dos produtos adquiridos, que
deverão ser preenchidos e depositados nas urnas fixadas nas próprias lojas conveniadas.

3.6 Ao preencher o cupom, os consumidores deverão informar seus dados pessoais (Nome, RG, CPF,
Telefone, Endereço Completo, Cidade, Estado, CEP e e-mail) e responder a pergunta:
Qual Associação dá prêmio no Dia das Mães?
( X ) ACISCS ( ) Outras

3.6.1 Após o preenchimento, correto e legível do cupom, o participante deverá depositá-lo em urnas,
fixadas nos endereços abaixo. O comprovante N/F de compra apresentado será carimbado, para sua
invalidação para uma nova troca.
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Ordem da dos sorteios/apuração:
01º Sorteio – 01 Secador de Cabelo Britânia SP3300V com Emissão de Ions – Vermelho
02º Sorteio – 01 Prancha Britânia Titanium Blue Bivolt - Azul
03º Sorteio – 01 Secador de Cabelo Britânia SP3300V com Emissão de Ions – Vermelho
04º Sorteio – 01 Prancha Britânia Titanium Blue Bivolt - Azul
05º Sorteio – 01 Secador de Cabelo Britânia SP3300V com Emissão de Ions – Vermelho
06º Sorteio – 01 Prancha Britânia Titanium Blue Bivolt – Azul
07º Sorteio – 01 Cafeteira Elétrica Britânica CP 15 Preto/Inox
08º Sorteio – 01 Prancha Britânia Titanium Blue Bivolt – Azul
09º Sorteio – 01 Ventilador de Mesa Britânia Turbo Silencium Six 30cm com 3 velocidades
10º Sorteio – 01 Prancha Britânia Titanium Blue Bivolt – Azul
11º Sorteio – 01 Secador de Cabelos Black 1700w
12º Sorteio - 01 Prancha Britânia Titanium Blue Bivolt – Azul
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13º Sorteio – 01 Scooter modelo SH150i, Marca Honda, Prata, ano e modelo 2018

A ACISCS terá uma urna para o depósito dos cupons, mas não haverá apuração no local. A urna da ACISCS
será levada no dia 12 de maios de 2018 na Praça da Figueiras, em São Caetano do Sul – SP. É de
responsabilidade do associado entregar os cupons no dia do sorteio.

Os sorteios serão realizados as 16h na Praça das Figueiras, em São Caetano do Sul.

3.6.1.1 As apurações conforme cronograma abaixo, ocorrerão nas lojas patrocinadoras nas seguintes
datas sempre as 18h, sendo que o horário limite para depósito dos cupons nas urnas será sempre às 13h
nas datas correspondentes aos sorteios:

Os sorteios terão livre acesso aos interessados.

3.7 Não serão válidos para troca comprovantes emitidos em caixas eletrônicos, via internet, via telefone
ou correio, bem como não serão aceitos comprovantes cujas transações tenham sido feitas em lojas não
conveniadas, ou ainda, que tenham sido realizadas fora do período da promoção os cupons irregulares,
obtidos através de inscrição fraudulenta, podendo o participante, responder por crime de falsidade
ideológica ou documental.

3.8 Não terão validade os cupons que não preencherem as condições básicas do concurso e que
impossibilitarem a verificação de sua autenticidade, sendo aceitos apenas os cupons originais e
devidamente identificados como material da promoção.

3.9 O período de participação será de 13/04/2018 à 12/05/2018. Não sendo aceita nenhuma transação
ou depósito de cupom nas urnas para a apurações, após o período da campanha.

3.10 Realização das apurações nas lojas patrocinadoras, com cupons acumulados durante todo período
da promoção, sendo que os cupons retornam para as urnas, se acumulando de uma apuração para a
outra.

3.10.1 As apurações se darão da urna contendo todos os cupons depositados desde o início da promoção,
em 13/04/2018. Na primeira e única apuração em 12/05/2018 serão retirados 03 cupons que darão
direito a 03 secadores de Cabelos Britânia SP3300V com Emissão de Íons – Vermelho, 01 cupom que dará
direito a um secadores de Cabelos Black 1700V, 06 cupons que darão direito a 06 Pranchas Britânia
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Titanium Blue Bivolt – Azul e mais 1 cupom que dará direito Scooter modelo SH150i Honda 2018 - 0km –
na cor prata, Câmbio automático CVT, Freios ABS, Tomada 12 volts, Sistema smart key, Idling stop com 3
anos de garantia e 7 trocas de óleo grátis. As despesas e custos relativos a moto ano 2018/2018, como
frete, IPVA, emplacamento e transferência serão de total responsabilidade da ACISCS, livre de qualquer
ônus ao contemplado.

Local das apurações:
Os sorteios serão realizados no dia 12 de maio de 2018, as 16h na Praça das Figueiras em São Caetano do
Sul.

3.11 50 Os prêmios poderão ser visualizados no site da Associação Comercial e Industrial de São Caetano
do Sul, www.aciscs.com.br.

3. 12 Vetados da participação na promoção os funcionários da ACISCS e os proprietários das lojas
participantes

3.13 Divulgação do Contemplado: O participante contemplado será anunciado de viva voz no ato da
apuração e comunicado de sua premiação por telefone, telegrama ou e-mail no prazo de 07 (sete) dias a
partir da apuração

3.14 Divulgação da Promoção: mídia (Jornal ABC Repórter), mala direta, site www.aciscs.com.br
redes sociais, etc.

3.15 Prêmios:
01 Scooter Modelo SH150i Honda Ano e Modelo 2018, na cor prata – R$ 12.990,00 cada – Total R$
12.990,00
03 Secadores de Cabelos Britânia SP3300V com Emissão de Íons – Vermelho R$ 85,99 cada – Total R$
257,97
06 Pranchas Britânia Titanium Blue Bivolt – Azul – R$ 59,99 cada – Total R$ 359,94
01 Cafeteira Elétrica Britânica CP 15 Preto / Inox – R$ 55,90 cada – Total R$ 55,90
01 Ventilador de Mesa Britânia Turbo Silencium Six 30cm com 3 velocidades – R$ 109,90 cada – Total R$
109,90
01 Secador de Cabelos Black 1700W – R$ 119,90 cada – Total 119,90
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3.16 Entrega do prêmio: o prêmio será entregue na ACISCS na Rua Amazonas, 318, no prazo de 30 dias
contados a partir da data de apuração, sem qualquer ônus para as sorteados. O prêmio é pessoal e
intransferível e não poderão ser substituídos ou trocados por dinheiro.
3.16.1 no caso do contemplado residir em outro município ficará de total responsabilidade por parte da
empresa promotora o translado para o recebimento do respectivo prêmio.

3.16.2 Caso o ganhador seja menor de 18 anos, deverá estar acompanhado do seu representante legal,
devidamente munido com a documentação comprobatória de sua condição, para o recebimento e
usufruto do prêmio que será entregue em nome do menor.

3.17 O prêmio distribuído deverá ser livre e desembaraçado de qualquer ônus para o contemplado.

3.18 é proibido a conversão dos prêmios em dinheiro de acordo com o Art. 15 – Parágrafo 5° do decreto
70951/72.

3.19 De acordo com o artigo 15°, parágrafo 1° do Decreto 70951/72, a empresa comprovará a propriedade
dos prêmios até 8 (oito) dias antes da data do sorteio.

3.20 Caducidade: Caso o prêmio não seja reclamado no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados
da data da apuração, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido,
pela ACISCS, ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de até 10 (dez) dias, conforme estatuído
no art. 6° do Decreto n° 70951, de 09/08/1972.

3.21 O contemplado compromete-se a ceder seu nome, imagem, bem como “som de voz”a empresa
promotora, de forma integralmente gratuita, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data de apuração,
com vistas à divulgação do resultado deste evento promocional, bem como outro reforço da respectiva
mídia publicitária da citada campanha promocional.

3.22 Veículos e/ou Mecanismo de Divulgação: a presente campanha será divulgada por meio de jornal,
site, rede social e material nos pontos de venda. Todos os materiais de divulgação dessa campanha
conterão o número do Certificado de Autorização/Caixa.

3.23 Não poderão participar da presente promoção os funcionários da empresa promotora e os
proprietários das lojas participantes, bem como as demais pessoas envolvidas diretamente nesta ação
promocional. Ficando a responsabilidade exclusiva da ACISCS a observância e conferência da não
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participação de pessoas jurídicas, diretores, administradores das lojas conveniadas, ou de qualquer
empresa envolvida com essa operação.

3.24 As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes das promoções autorizadas
deverão ser preliminarmente dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, posteriormente
submetidas ao órgão autorizador, quando o prejudicado não optar pela reclamação direta aos órgãos
públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

3.25 Ao participar da presente promoção na forma indicada no item 3.2 os participantes estarão
concordando tacitamente com todas as normas contidas no presente Plano de Operação, e Regulamento
disponível no site da entidade.

3.26 Em conformidade com a Lei nº 11.196 de 21 de novembro de 2005, a empresa requerente recolherá
20% de IR sobre o valor dos prêmios, até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores através de DARF recolhido na rede bancária, com código 0916.

3.27 O número do Certificado de Autorização emitido pela CAIXA, constará, obrigatoriamente, de forma
clara e precisa, em todo material utilizado na divulgação da Promoção, bem como no cupom a ser utilizado
na promoção e no Regulamento.

3.28 A Empresa Promotora encaminhará a CEPCO/CAIXA, no prazo máximo de 8 dias antes da apuração,
o comprovante de propriedade do prêmio.

3.29 Os produtos como: medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido,
bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados não poderão participar desta promoção conforme veto do Art.
10º do Decreto nº 70.951/72.
3.30 A prestação de Contas será realizada pela ACISCS por meio de sua Diretoria Executiva na Rua
Amazonas, 318, Centro de São Caetano do Sul.
Cronograma de Atividades
ACISCS DÁ PRÊMIOS NO DIA DAS MÃES
Início da Campanha nas lojas
Início da divulgação na cidade

Datas
13/04/2018 à 12/05/2018
13/04/2018
13/04/2018

Walter Estevam Junior
CPF: 028.598.098-05
Presidente
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