


falsificado, copiado ou apresente rasuras ou defeitos que impossibilite reconhecer a sua autenticidade; (iv) o 
nome do participante estiver incluído na lista daqueles que se encontrem impedidos de participar da promoção; 
(v) não preencham as condições básicas para a verificação da sua autenticidade. 12 - FORMA DE 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: O resultado da promoção será divulgado na página da EXCLUSIVE 
PISCINAS no Facebook (https://www.facebook.com/piscinasexclusive) e o contemplado será comunicado pela 
empresa através de telefonema. 13 - ENTREGA DOS PRÊMIOS: O prêmio é pessoal e intransferível e será 
entregue em nome do ganhador, na loja em que realizou a compra que deu direito ao cupom, na data estabelecida 
pela promotora, no prazo máximo de 30 dias a partir da data da apuração. O veículo será entregue, ao 
contemplado, emplacado e em nome do ganhador, com IPVA, seguro obrigatório e licenciamento pagos, 
transferido para o nome do ganhador, livre de quaisquer despesas ou ônus, para tanto, o contemplado deverá 
enviar para a promotora da promoção cópia autenticada do seu CPF, RG e comprovante de residência, em no 
máximo 05 (cinco) dias após a informação de ser o contemplado. Caso este prazo não seja cumprido, qualquer 
eventual atraso no emplacamento e consequente entrega do veículo será de inteira responsabilidade do 
participante ganhador. No ato da entrega do prêmio mencionado acima, o ganhador deverá assinar recibo oficial 
desta promoção que dará total e final quitação da premiação prometida neste regulamento. 14 - DISPOSIÇÕES 
GERAIS: O ato de preenchimento do cupom de participação caracteriza o reconhecimento e aceitação integral 
dos termos e condições deste regulamento. Não poderão participar produtos vedados pelo Art. 10º do Decreto 
70.951/72 sendo estes: medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas 
alcoólicas, fumo e seus derivados. É proibida a conversão dos prêmios em dinheiro, de acordo com o Art. 15 – 
Parágrafo 5º do Decreto 70.951/72. Caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo de 180 dias contados a 
partir da data da apuração, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido pela 
empresa ao Tesouro Nacional como Renda da União, no prazo subseqüente de 10 (dez) dias conforme art. 6º do 
Decreto 70.951/72. O contemplado concorda com a utilização de seu nome, imagem e som de voz 
exclusivamente para a divulgação da promoção comercial pelo período de até 01 ano a partir da data de apuração. 
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes da promoção deverão ser 
preliminarmente dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, posteriormente, submetidas ao órgão 
responsável pela autorização. O PROCON de Santa Cruz do Sul, RS, receberá as reclamações devidamente 
fundamentadas, dos consumidores participantes.15 - 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. 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. 
https://scpc.sefel.fazenda.gov.br. Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção 'Consulta 
Pública da Promoção Comercial', no endereço  e informe o número do Cert. de Autorização 06.001885/2019.
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