
 
 

Regulamento PROMOÇÃO 20 ANOS IDEAL SUPERMERCADOS 

1. A Promoção “20 ANOS IDEAL SUPERMERCADOS” será realizada na Modalidade ASSEMELHADA A CONCURSO 

por Malagutti & Martins Ltda.  Nome Fantasia:  Ideal Supermercados, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 

01.616.495/0001-40, com sede foro e domicílio fiscal à Rua  Justino de Castro, 424, Centro em Casa Branca, São Paulo, 

CEP 13.700-000, e abrangerá as seguintes cidades do Estado São Paulo:  Casa Branca, Vargem Grande do Sul, São José 

do Rio Pardo, São Sebastião da Grama e Divinolândia.  

2. A promoção consiste na premiação aos clientes, que realizarem suas compras nas lojas Ideal Supermercados das 

cidades acima relacionadas, no período compreendido entre  01 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2017 

observado as seguintes condições:  

3. Descrição detalhada dos prêmios:  

QUANTIDADE DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 AUTOMÓVEL FIAT MOBI EASY 0 KM – ANO 
2017 MODELO 2018, COMBUSTIVEL 

ETANOL/GASOLINA, MOTOR 1.0, COR BRANCO 

R$ 32.000,00 R$ 32.000,00 

05 TV’s PH 32” B51 Led/2HDMI/1USB/Smart 
Philco 

R$ 1.249,00 R$ 6.245,00 

TOTAL   R$ 38.245,00 

4. Os Prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro, bem como não poderão ser trocados por nenhum outro 

produto. 

5.   A promoção é destinada a todos os clientes da rede Ideal Supermercados que durante o período de 01/08/2017 

a 31/12/2017, adquirirem mercadorias, recebendo gratuitamente, 01 (um) cupom a cada R$ 100,00 (Cem Reais) em 

compras. 

5.1 As compras não serão cumulativas, ou seja, cupons fiscais com valores inferiores a R$ 100,00 não poderão ser 

acumulados, o cliente deverá efetivar R$ 100,00 em uma única compra (Ex.: em uma compra de R$ 250,00, o cliente 

terá direito a dois cupons). 

5.2 De posse do cupom de participação, entregue no ato das compras, os clientes deverão informar seus dados de 

identificação (Nome, CPF, Endereço, Cidade e telefone), bem como responder corretamente a seguinte pergunta: “Qual 

Supermercado que está, há vinte anos, presente todos os dias em sua vida”. 

( X ) Ideal Supermercados. 

(    ) Outros. 

Resposta Correta: Ideal Supermercados. 

5.3 O cupom deverá ser depositado em uma das urnas localizadas nas Lojas Ideal Supermercados, 

impreterivelmente até o 04/01/2018. 

6. Sorteio: O presente evento promocional será definido mediante apuração prevista para ocorrer no dia 

07/01/2018, às 10h30min na Praça Cap. João Pinto Fontão, no Município de Vargem Grande do Sul, com acesso livre aos 

interessados, obedecendo aos seguintes critérios: 

6.1 Será exposta uma urna por Loja e de cada urna será sorteado um cupom aleatoriamente, totalizando 6 (seis) 

cupons. 

6.2 Cada Cupom sorteado terá direito a uma chave, sendo apenas uma verdadeira, que serão aleatoriamente 

retiradas de um recipiente. 

6.3 Estarão presentes ao sorteio 06 pessoas pré-determinadas pelo Ideal Supermercados, para representar o cliente 

contemplado que não estiver presente ao evento. 



 
6.4 O sorteio será efetuado de acordo com o número da loja, sendo assim, de posse da chave os contemplados 

deverão seguir a mesma ordem do sorteio para testar sua chave. 

6.5 A chave que fizer o carro funcionar (dar partida) este contemplado será o ganhador do CARRO. Os demais 

contemplados ganharão 01(uma) TV 32”. 

7. Da Desclassificação:  

7.1 Os clientes que não responderem corretamente ao questionamento; 

7.2 Os cupons ilegíveis ou preenchidos de forma incorreta; 

7.3 Ficam impedidos de participar: 

a)  Sócios da empresa promotora (Ideal Supermercados), seus parentes ascendentes e descendentes em 1º grau 

(pai, mãe e filho), cônjuges e companheiros;  

b) Funcionários das Lojas do Ideal Supermercados; 

c) Funcionários das empresas contratadas para o desenvolvimento da promoção. 

7.4 O cliente participante será excluído automaticamente da promoção em caso de desclassificação, fraude ou não 

atendimento de quaisquer requisitos válidos de participação previstos nesta promoção comercial.  

7.5 Caso esta constatação ocorra no ato da apuração, um novo cupom será retirado da urna, até que se encontre um 

cupom válido com a indicação do ganhador correspondente, sendo que em caso de verificação posterior, a 

desclassificação acarretará no recolhimento por parte da empresa promotora do valor do prêmio aos cofres da União 

Federal. 

8. Endereço da exibição do Prêmio: O prêmio será exposto na Loja Matriz do Ideal Supermercados, Casa Branca. 

9. A empresa compromete-se a adquirir o premio até 08 dias da data do sorteio, conforme determina o  

Parágrafo Primeiro do inciso V do Artigo 15º do decreto nº 70.951/72 e, inciso I, do artigo 34 da Portaria MF nº 41/2008. 

10. O Prêmio não poderá ser distribuído ou convertido, total ou parcialmente, em dinheiro, de acordo com o art. 15 

do Decreto nº 70.951/72. 

11. O Prêmio a ser distribuído destina-se ao participante contemplado, sendo vedada sua transferência antes da 

entrega. 

12. No caso do contemplado ser menor de idade, o prêmio será entregue ao seu representante legal, que deverá 

comprovar tal condição. 

13. Forma de divulgação do resultado e procedimento que será utilizado para notificar o contemplado: os nomes dos 

clientes contemplados serão anunciados de viva voz no momento do sorteio e este comunicado sobre sua premiação 

por meio de divulgação no Site do Ideal Supermercados, sendo que o Supermercado também se obriga a contatar os 

contemplados por meio de telefonema ou email para retirar seu prêmio no prazo de 30 dias a contar da data do sorteio.  

14. Endereço completo do local da entrega do prêmio: o Prêmio será entregue na Matriz do Ideal Supermercados, à 

Rua Justino de Castro, 424, Casa Branca-SP. De Segunda à Sábado em horário comercial. Para retirada do Prêmio o 

contemplado deverá apresentar documentação comprobatória de sua identidade, com fotografia e CPF.  

15. Canais e formas de divulgação da promoção comercial pela mídia: Banners no interior das Lojas, TV, Rádio, Site do 

Supermercado, redes sociais, outdoor, revistas e jornais. 

16. Declaração do Prazo de Caducidade do direito ao Prêmio: Caso o prêmio sorteado 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 dez dias, conforme estabelece Artigo 6º 

Decreto nº 70.951/72 

17. Divulgação de imagem: O cliente contemplado cede pelo prazo de 01 ano a partir da data da apuração, seu nome, 

imagem e voz, com vistas à divulgação do resultado sem ônus ou custo de qualquer espécie ou natureza. 



 
18. As dúvidas e controvérsias dos clientes participantes da promoção autorizada deverão ser, preliminarmente, 

dirimidas pelo Ideal Supermercados, e posteriormente, submetidas à consideração da Caixa Econômica Federal – 

Centralizadora de Promoções Comerciais. 

19. Não serão produtos desta promoção os produtos vetados pelo Art.10º do Decreto nº 70.951/72, a saber: 

medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus 

derivados. 

 

“CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO CAIXA nº 6-5369/2017” 

 

 

 


