
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

CRIANÇA - NATAL NOSSO LAR

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 01.009502/2020

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: SOCIEDADE CRISTA MARIA E JESUS
Endereço: SAIS LOTE  C Número: SN Bairro: NUCLEO BANDEIRANTE Município: BRASILIA UF: DF CEP:71715-
056
CNPJ/MF nº: 00.444.059/0001-79

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Sorteio (Filantrópico)

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
10/10/2020 a 30/12/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
10/10/2020 a 28/12/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Poderão participar do Sorteio Filantrópico “Criança-Natal Nosso Lar” todas as pessoas físicas e jurídicas que
adquirirem cupons autenticados e disponibilizados para venda pelo Abrigo Nosso Lar.

 METODOLOGIA DO SORTEIO: Os cupons, numerados de 00.000 até 99.999 totalizando 20.000 (Vinte mil)
cupons, estarão disponibilizados DE FORMA ON-LINE EM FORMATO DE CUPOM DIGITAL ATRAVÉS DO
ENDEREÇO WWW.ABRIGONOSSOLARDF.COM.BR/SORTEIO NO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO INDICADO
NESTE REGULAMENTO, AO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) CADA CUPOM.

OS INTERESSADOS DEVERÃO CADASTRAR-SE NA PLATAFORMA DE SORTEIO COM ACESSO PELO
ENDEREÇO WWW.ABRIGONOSSOLARDF.COM.BR/SORTEIO E PROCEDER A OPÇÃO DE COMPRA DO
CUPOM COM ATÉ 5 NÚMEROS DA SORTE NA PÁGINA DE PAGAMENTO, CONFORME FORMAS DE
PAGAMENTO DISPONÍVEIS.

7 -  QUANTIDADE DE SÉRIES:
1

8 -  QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000

9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 30/12/2020 19:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 10/10/2020 08:00 a 28/12/2020 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 30/12/2020
NUMERAÇÃO DA(S) SÉRIE(S):
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: AV. L2 SUL SGAS QUADRA 604,LOTE 27 BRASÍLIA- DF NÚMERO: 1
COMPLEMENTO: COMUNHÃO ESPÍRITA BRASÍLIA BAIRRO: ASA SUL
MUNICÍPIO: Brasília UF: DF CEP: 70310-500
LOCAL DA APURAÇÃO: SALÃO PRINCIPAL
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PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

1 veículo: marca/modelo:
FIAT/MOBI/EASY 2020, COR:
BRANCA, Chassis:
9BD341A2XLY643632 Motor:
552720663561721;

36.990,00 36.990,00 0 0 1

10 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

36.990,001

11 -  FORMA DE APURAÇÃO:
SÉRIE ÚNICA: Será emitida a série única, composta de 100.000 números.

QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS: Serão gerados 100.000 elementos sorteáveis de 0 a 99.999. Cada cupom
conterá 5 (cinco) elementos sorteáveis totalizando a geração de 20.000 ( vinte mil) cupons.

NÚMERO DA SORTE: O número da sorte vencedor será identificado pela correlação com o resultado da extração  da loteria
federal do dia 30/12/2020, formado pela sequência, as unidades do 1º ao 5º prêmio, lidas verticalmente, de cima para baixo:

REGRA DE APURAÇÃO DO ELEMENTO SORTEÁVEL:

A definição do elemento sorteável se dará a partir dos prêmios da Loteria Federal, lidos de cima para baixo, por meio da
combinação dos DÍGITOS FINAIS dos números premiados, como no exemplo abaixo:

1° Prêmio 32.8 4 5
2° Prêmio 23.9 6 9
3° Prêmio 62.4 3 6
4° Prêmio 01.2 8 4
5° Prêmio 36.3 9 7

Exemplo: O número contemplado extraído do resultado da Loteria Federal seria 59.647

DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: Caso a Extração da Loteria Federal não venha a ocorrer na data prevista, por
qualquer motivo, será considerada para efeitos de apuração do resultado desta Promoção, a data da Extração Da Loteria
Federal subsequente.

REGRA DE APURAÇÃO DO CONTEMPLADO: Para determinação do participante contemplado este deve possuir o “Número
da Sorte” que coincide exatamente com o “Número Da Sorte Contemplado” e atender aos critérios de participação.

APROXIMAÇÃO:
No caso de não ter sido distribuído o “Número da Sorte” apurado ou não atenda aos critérios de participação, a determinação do
participante contemplado será o “Elemento Sorteável” imediatamente superior, dentro da mesma serie, ou, na falta deste, o
imediatamente inferior, repetindo-se tal procedimento até que se encontre um “Elemento Sorteável” distribuído mais próximo ao
apurado com base no resultado da Loteria Federal. No caso de se alcançar o número sequencial inicial ou final, buscar-se-á
apenas os imediatamente superiores e inferiores, respectivamente.

O bem sorteado cujo prazo vier a caducar conforme estabelecido na Portaria 88 de 28/09/2000, será incorporado ao patrimônio
da União nos termos do atrigo 6 da lei 5678 de 1971.

DISTRIBUIÇÃO DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS:
A geração e distribuição dos elementos sorteáveis serão feitas de forma aleatória.

12 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Todos os cupons que não tenham sido comprados, ou comprados posteriormente à data do período de vigente para vendas
conforme regulamento, estarão descartados automaticamente de participação no Sorteio Filantrópico “Criança-Natal Nosso Lar”.

Em hipótese alguma deverá ser pago valor inferior ou superior a R$20,00 (vinte reais), valor estipulado para compra dos cupons
do Sorteio.

Não poderão participar do sorteio funcionários e dirigentes* do Abrigo Nosso Lar  e  da Comunhão Espírita de Brasília.

Página 2 de  4



(*) Membros da Diretoria Geral/Executiva,  Membros do Conselho Diretor, Membros do Conselho Fiscal de cada Entidade.

13 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O Abrigo Nosso Lar - DF entrará em contato direto com o (a) ganhador(a) do Sorteio através dos canais disponibilizados pelo
mesmo no momento da compra do cupom e conforme dados pessoais cadastrados no momento da compra.

ENDEREÇO DA DIVULGAÇÃO:
O resultado será divulgado às instituições participantes e ao público geral através de publicação no endereço
www.abrigonossolardf.com.br/sorteio, site oficial do Abrigo Nosso Lar-DF,e redes sociais do Nosso Lar a partir da data de
realização do Sorteio por um prazo de 90 dias.
Os números da sorte contemplados serão divulgados juntamente com os nomes.

14 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A entrega do prêmio ocorrerá em até 30 dias após a data da apuração/sorteio.
A entrega oficial do veículo será realizada na Comunhão Espírita de Brasília situada no endereço lote 27, SGAS II SGAS 604 -
Asa Sul, Brasília - DF,  cep:70297-400. Para a entrega do prêmio o ganhador está livre de qualquer ônus.

A entrega do prêmio será realizada ao ganhador com o número da sorte contemplado mediante apresentação de documentos
pessoais correspondentes ao cadastro por ocasião da aquisição do cupom.Caso o ganhador esteja impossibilitado de
comparecer a entrega do prêmio, o mesmo poderá ser entregue a um procurador legalmente constituído pelo ganhador para
esse fim.

15 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
Toda a campanha é passível de auditoria externa contratada pelo Abrigo Nosso Lar – DF.

Situações não previstas neste regulamento serão analisadas por uma comissão formada por representantes legais do Abrigo
Nosso Lar - DF.

A empresa deverá encaminhar a SECAP a lista de participantes, anexando na aba " apurações" do sistema SCPC, os nomes e
números da sorte distribuídos, após o termino de cada período de participação e antes da extração da loteria.

16 -  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
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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 29/09/2020 às 13:48, 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 LJM.KUR.PEU
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