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REGULAMENTO 
 

1. Promoção válida na Cidade de Goiânia/GO, no período de 03/07/2017 a 31/08/2017, com 

apuração em 15/09/2017, realizada pela empresa Irmãos Soares S/A, com sede na Av. Pio 

XII, 15 – Qd. 25 LT. 11 St. Rodoviário – Goiânia/GO, inscrita no CNPJ nº 01.559.046/0001-08. 

 

2. Para participar da promoção “Construprêmios” no período de 03/07/2017 à 31/08/2017, 

na compra de qualquer um dos produtos comercializados nas lojas Irmãos Soares, 

devidamente comprovada por nota fiscal a cada R$ 300,00 (trezentos reais) em compras, o 

consumidor terá direito a 01 (um) cupom, para preencher a caneta e legível seus dados 

pessoais (Nome, E-mail (se houver), Telefone, RG, CPF/CNPJ, Endereço completo, CEP, 

Cidade, Estado, Nº da Nota Fiscal) e responder a pergunta da promoção: “Qual empresa de 

materiais de construções sorteia 50 prêmios na promoção Construprêmios?”.                           

Resposta: (   ) Irmãos Soares  (   ) Outras 
 

2.1. O(s) cupom(ns) preenchido(s) deverá(ão) ser depositado(s) em urna na própria loja 

Irmãos Soares onde a compra foi realizada, até o horário de encerramento das lojas no dia 

31/08/2017 para participar da apuração. 

 

2.2. Não poderão participar produtos vedados pelo Art. 10º do Decreto 70951/72 sendo estes: 

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

alcoólicas, fumo e seus derivados.   

 

3. Somente valerão cupons originais, sem rasuras, impressos e distribuídos pela própria 

empresa. 
 

4. Não terão validade os cupons que não preencherem as condições básicas do concurso e que 

impossibilitarem a verificação de sua autenticidade, valendo apenas os cupons preenchidos 

através de cupons originais fornecidos pela promotora. Caso algum cupom esteja ilegível, com 

dados pessoais incorretos, sem nº. CPF/CNPJ e nº. da Nota Fiscal, ou ainda cupom rasurados, 

será invalidado. Não serão considerados cupons preenchidos com uso de papel carbono ou 

reprodução por foto copiadora. 
 

4.1. Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude 

comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou documental.   
 

4.2. Considerando-se que o prêmio será previamente adquirido, não poderá o contemplado 

discutir ou redefinir as premissas básicas do prêmio ofertado. Não será permitida a troca dos 

prêmios descritos por dinheiro ou qualquer outro bem ou serviço não descrito neste plano. 
 

5. Na eventualidade do participante vir a falecer, o prêmio será entregue ao respectivo espólio, 

na pessoa de seu inventariante.   

 

6. 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. 
 

7. Não poderão participar do concurso funcionários do Irmãos Soares S/A, bem como 

funcionários da Agência de Publicidade (digital e off), nem fornecedores e parceiros envolvida 

na promoção. O cumprimento desta clausula é de responsabilidade da empresa promotora, 

através de consulta ao banco de dados de funcionários no momento da apuração. 
 

8. Forma de apuração: Todos os cupons recebidos participarão das apurações de forma 

acumulativa e serão colocados em um recipiente centralizador. Desse recipiente serão 

retirados aleatoriamente tantos cupons quantos forem necessários até que se encontrem 50 

(cinquenta) cupons devidamente preenchidos e com a resposta correta em igualdade com o 

número de prêmios a distribuir na apuração.  

 

8.1. Durante a realização da apuração as pessoas presentes, não poderão se aproximar dos 

cupons. 
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9. Premiação: Serão sorteados cinquenta prêmios, sendo um prêmio para cada contemplado. 

 

Prêmio Descrição do Prêmio 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1º ao 5º 

Prêmio 

Sorteado 

TV LED 32" Semp HDTV com Conversor 

Digital Integrado, PVR Ready, DTVi, EPG, 

Link, Conexões HDMI e USB- L32D2900 

R$ 999,00 R$ 4.995,00 

6º ao 10º 

Prêmio 

Sorteado 

Micro-ondas Midea Liva 20 Litros Cinza – 

MTAE21 
R$ 299,90 R$ 1.499,50 

11º ao 15º 

Prêmio 

Sorteado 

Cooktop 4 Bocas Philco Acendimento 

Automático Preto Bivolt - Cook Cheff 4 
R$ 279,90 R$ 1.399,50 

16º ao 20º 

Prêmio 

Sorteado 

Fritadeira Sem Óleo Britânia Air Fry Pro - 

1300W de Potência, Capacidade de 2,4L, 

Cesto Removível, Timer 30 min, Alimentos 

Sequinhos e Saudáveis! 

R$ 279,90 R$ 1.399,50 

21º ao 25º 

Prêmio 

Sorteado 
Bicicleta Montanbike Aro 20, Vermelha R$ 271,86  R$  1359,30 

26º ao 30º 

Prêmio 

Sorteado 

Smartphone Alcatel PIXI3 3.5" OT4009 Preto 

- Dual chip, 3G, tela 3.5", Câmera 5MP com 

flash + frontal, Dual Core, 4GB, Android 4.4 

R$ 229,90 R$ 1.149,50 

31º ao 35º 

Prêmio 

Sorteado 
LAVADORA 5 KG 110V BRANCO SUGGAR R$ 195,60  

R$ 978,00 

 

36º ao 40º 

Prêmio 

Sorteado 
Cooler 4,7L Azul - Rubbermaid R$ 119,90 R$ 599,50 

41º ao 45º 

Prêmio 

Sorteado 
FURAD IMP SKIL 6550 550W 220V R$ 72,30 R$ 361,50 

46º ao 50º 

Prêmio 

Sorteado 

Secador de Cabelos Power Shine Black - 2 

Velocidades, 3 Temperaturas, Super Forte, 

Leve, Design Emborrachado, Tourmaline, 

Botão de Ar Frio – Mondial 

R$ 49,90 R$ 249,50 

Totalizando 50 (cinquenta) prêmios no valor total de: R$ 14.590,30 

 

Obs. Caso algum dos produtos relacionados acima descontinuar o fornecimento, serão 

substituídos por produtos similares de igual valor. 

 

Total de 50 prêmios no valor total de R$ 14.590,00 (Quatorze mil quinhentos e 

noventa reais e trinta centavos). 

 

10. Data da apuração: 15/09/2017 às 15hs, para cupons depositados em urna de 03/07/2017 

a 31/08/2017. 

 

11. Local da apuração: Na sede da empresa localizado na Av. Pio XII, 15 – Qd. 25 LT. 11 St. 

Rodoviário – Goiânia/GO, com livre acesso aos interessados. 
 

12. Exibição dos prêmios: Os prêmios serão exibidos através de imagens ilustrativas na 

comunicação da promoção e poderão ser observados modelos similares nas lojas Irmãos 

Soares. A empresa comprovará a propriedade dos prêmios em até 08 (oito) dias antes da data 

marcada para realização do concurso de acordo com o Decreto 70951/72 – Art. 15 – parágrafo 

1º.   
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13. Entrega dos prêmios: Na sede da empresa localizado na Av. Pio XII, 15 – Qd. 25 LT. 11 St. 

Rodoviário – Goiânia/GO ou ainda no domicilio dos contemplados em até 30 dias a contar da 

data da apuração de acordo com o Decreto 70951/72 – Art. 5º.  

 

13.1. Os prêmios distribuídos deverão ser livres e desembaraçados de qualquer ônus para os 

contemplados. 

 

13.2. É proibida a conversão do prêmio em dinheiro de acordo com o Art. 15 – Parágrafo 5º do 

Decreto 70951/72 

 

14. Prescrição do direito aos prêmios: Caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de apuração, caducará o direito do 

respectivo titular e o valor correspondente será recolhido pela empresa promotora, ao  

Tesouro Nacional como Renda da União, no prazo subsequente de 10 (dez) dias. 
 

15. O regulamento completo e o resultado da promoção estarão disponibilizados nas lojas e no 

site www.irmaossoares.com.br. Os contemplados serão notificados pela empresa promotora 

através de telefone e/ou e-mail. 

 

15.1. Cessão de imagens, nomes e voz: a promotora reserva-se ao direito de fazer uso do 

nome, da voz e da imagem do ganhador da presente promoção, sem qualquer ônus, para 

divulgação da campanha e de seus resultados, até um ano após o encerramento da promoção, 

fazendo uso de mídia impressa, eletrônica, televisiva, marketing direto e outros materiais de 

comunicação.  
 

16. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes da 

promoção deverão ser preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, 

posteriormente, submetidas à CAIXA/REPCO.  O PROCON local, bem como os órgãos 

conveniados, em cada jurisdição receberão as reclamações devidamente fundamentadas, dos 

consumidores participantes.  

 

17. Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca de Goiânia/GO para solução de quaisquer 

questões referentes ao Regulamento da presente promoção.  

 

18. Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei n.º 5.768/71, regulamentada 

pelo Decreto n.º 70.951/72 e Portaria MF 41/08) e obteve o Certificado de Autorização 

Caixa nº. 6-1034/2017 expedido pela Centralizadora de Promoções Comerciais.  

http://www.irmaossoares.com.br/

