
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO COMERCIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS 
 
 
EMPRESA PROMOTORA: 
Razão Social: Posto Agricopel Ltda. 
Endereço: Rua Walter Marquardt, n.º 467, Vila Nova, Jaraguá do Sul/SC 
Inscrição no CNPJ/MF/N°.83.488.882/0001-03 Insc. Estadual: 250.530.449 
Fone: (0xx47) 3372-8888 
Fax: (0xx47) 3372-8881 
 
DATA DO INÍCIO E TÉRMINO: 17/07/2017 à 24/10/2017. 
 
Área de execução do plano: na região de Santa Catarina e Paraná nas cidades de Apiúna 
(SC), Araquari (SC), Balneário Camboriú (SC), Blumenau (SC), Bom Retiro (SC), Brusque 
(SC), Contenda (PR), Gaspar (SC), Guaramirim (SC), Ibirama (SC), Indaial (SC), Itajaí (SC), 
Ituporanga (SC), Jaraguá do Sul (SC), Joinville (SC), Lages (SC), Piên (SC), Pomerode (SC), 
Pouso Redondo (SC), Rio do Sul (SC), São Bento (SC), Schroeder (SC). 
 
Prazo de execução do plano: 90 Dias. 
 
Data de início e de término da promoção: 17/07/2017 à 24/10/2017. 

 
Qualquer pessoa interessada poderá participar da campanha, durante o período de 17/07/2017 
a 24/10/2017, para os sorteios de prêmios. Abastecendo R$ 30,00 (trinta reais) de gasolina, 
etanol, GNV, conveniência e lubrificantes ou R$150,00 de Diesel nos postos credenciados na 
campanha, o participante receberá um cupom impresso para preencher e depositar nas urnas 
instaladas nos postos credenciados. Os postos participantes poderão ser identificados através 
do material de merchandising da campanha, que será afixado nos postos. Abastecendo com 
Gasolina Aditivada Shell V-Power o participante receberá dois cupons a cada R$30,00. Válido 
01 (um) tipo de combustível por cupom. 

 
 
Período de participação: Participarão dos sorteios os Cupons depositados nas urnas existente 
nos estabelecimentos mencionados no Anexo I do plano de operação. Estarão concorrendo 
aos sorteios os cupons depositados nas urnas dos postos participantes até às 12:00 horas do 
dia 16/08/2017 para a 1ª apuração, até às 12:00 horas do dia 15/09/2017 para a 2ª apuração e 
até às 12:00 horas do dia 14/10/2017 para a 3ª apuração. Nos dias 25/08/2017, 26/09/2017 e 
24/10/2017, os cupons depositados em cada uma das urnas serão centralizados em 1 única 
urna centralizadora de onde se fará a apuração. 

 
 
O tempo entre o encerramento do período de participação e de cada apuração dos resultados 
da campanha, de 06 (seis) dias para a 1ª apuração (25/08/2017), 06 (seis) dias para a 2º 
apuração (26/09/2017) e de 06 (seis) e dias para a 3ª apuração (24/10/2017), é necessário em 
função do processo de recolhimento das urnas em todos os postos participantes, os quais 
estão situados em diversas cidades do estado de Santa Catarina e Paraná. 
 
 
Uma vez de posse do cupom de participação, o(a) participante(a) deverá preenchê-lo com seus 
dados legíveis de identificação, sendo obrigatórios os seguintes dados: nome, telefone e 
responder corretamente a seguinte pergunta: Que rede de postos de combustíveis vai sortear 
duas  TVs e um Mini Cooper 
 
Indicação da quantidade, descrição e valores unitário e total dos prêmios: 
 
1 (Um) veículo Mini Cooper, ano/modelo 2017/2017, vermelho blazing metálico com teto e 
retrovisores pretos, movido à gasolina, 3 portas (2 + bagageiro) no valor unitário de R$ 
111.350,00 (Cento e onze mil trezentos e cinquenta reais), 2 (Duas) Smart TV LED 55’’ 
Samsung 55k5300 Full HD com conversor digital integrado, no valor unitário de R$ 2.799,99 



(Dois mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), totalizando o valor de 
R$ 116.949,98 (Cento e dezesseis mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e oito 
centavos). 

 
 
Os prêmios serão exibidos nas unidades participantes. 
 
Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro. 

 
O presente evento promocional será definido mediante (03) três apurações abertas ao público, 
que ocorrerão nos dias, horários e locais abaixo especificado, sendo que os locais estarão com 
livre acesso a todos os interessados. Todas as apurações serão realizadas a partir de uma 
urna centralizadora, com retirada manual, sendo 01 (um) cupom na 1ª(primeira) apuração, 
01(um) cupom na 2ª(segunda) apuração e 01 (um) cupom na 3ª (terceira), sendo contemplado 
um cada cupom com 1(um) premio. 

 
APURAÇÕES: 25/08/2017 às 17h, tendo como local de apuração a sede do Posto Agricopel 
Ltda., na Rua Walter Marquardt, n 467, Vila Nova, Jaraguá do Sul/SC, CEP 89259-700. 
26/09/2017 às 17h, tendo como local de apuração a sede do Posto Agricopel Ltda., na Rua 
Walter Marquardt, n 467, Vila Nova, Jaraguá do Sul/SC, CEP 89259-700. 24/10/2017, às 17h, 
tendo como local de apuração Posto Mime Matriz, na Rua Walter Marquardt, n 467, Vila Nova, 
Jaraguá do Sul/SC, CEP 89259-700. 

 
Sorteio do dia 25/08/2017 – Prêmio 01 (um) cupom - 1 (um) Smart TV LED 55’’ Samsung 
55k5300 Full HD com conversor digital integrado, no valor de R$ 2.799,99 (Dois mil setecentos 
e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) para o contemplado. Para concorrer a esta 
apuração os cupons devem ser depositados até às 12:00 horas do dia 16/08/2017. 

 
Sorteio do dia 26/09/2017 – 01 (um) cupom – Premio 01 (um) Smart TV LED 55’’ Samsung 
55k5300 Full HD com conversor digital integrado, no valor unitário de R$ 2.799,99 (Dois mil 
setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) para o contemplado. Para 
concorrer a esta apuração os cupons devem ser depositados até às 12:00 horas do dia 
15/09/2017. 

 
Sorteio do dia 24/10/2017 - 01 (um) cupom – Premio 01 (Um) veículo Mini Cooper, 
ano/modelo 2017/2017, vermelho blazing metálico com teto e espelhos brancos, movido à 
gasolina, 3 portas (2 + bagageiro) no valor unitário de R$ 111.350,00 (Cento e onze mil 
trezentos e cinquenta reais), para o contemplado para o contemplado. Para concorrer a esta 
apuração os cupons devem ser depositados até às 12:00 horas do dia 14/10/2017. 
 
 
Todos os cupons participarão de todas as apurações, inclusive os cupons contemplados 
retornarão para as urnas referentes às apurações posteriores. Para participar nas apurações 
posteriores, os dados dos cupons contemplados serão reproduzidos em outro cupom para 
garantir a igualdade de peso e medida entre todos os cupons. 
  
Critério que deve ser cumprido pelo participante para ter direito ao prêmio: responder a 
seguinte pergunta. 

 
PERGUNTA: Que rede de postos de combustíveis vai sortear duas  TVs e um Mini Cooper? 
 
Forma de divulgação do resultado: através de contato telefônico ao contemplado e também 
através de imprensa local. 

 
Não poderão participar desta promoção sócios e funcionários da empresa promotora. No 
momento da apuração dos cupons sorteados, os nomes dos contemplados serão confrontados 
com uma lista contendo nomes dos dirigentes, funcionários e sócios da Posto Agricopel Ltda. 
Caso os nomes dos contemplados estejam relacionados na lista de dirigentes, funcionários e 
sócios da Mime Distribuidora de Petróleo Ltda., será realizado um novo sorteio aleatório, no 
mesmo evento de apuração, com o objetivo de substituir o cupom invalidado. 



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

 
A entrega dos prêmios será sempre realizada pelo Posto Agricopel Ltda., localizada na Rua 
Walter Marquardt, n 467, Vila Nova, Jaraguá do Sul/SC, CEP 89259-700, fone 47 3372 8888, 
fax 47 3372 8881 no prazo de até trinta dias contados da data do sorteio, sem nenhum ônus ao 
contemplado, inclusive no que diz respeito a emplacamento, Ipva, custas de hospedagem, 
transporte e alimentação, caso hajam. 

 
 
Os comprovantes de aquisição dos prêmios serão juntados ao processo no prazo de até 8 dias 
antes da apuração conforme determinado pelos parágrafos 1º do artigo 15 do Decreto 
70951/1972. 
 
Canais e formas de divulgação institucional pela mídia: Através de propaganda da promoção 
via Rádio e Imprensa local. 
 
Prazo de caducidade do direito aos prêmios: O art. 6, do Decreto 70951/1972 estabelece 
que "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 dez (10) dias". 
 
Divulgação da imagem do contemplado: A divulgação da imagem dos contemplados será até 
um ano após a apuração da promoção comercial. 
 
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes serão, 
preliminarmente, dirimidas pela promotora e, posteriormente, submetidas à CNPCO/CAIXA. 
 
Caso o ganhador seja menor de idade, o prêmio será entregue ao responsável legal. 
 
É proibida a conversão do prêmio parcial ou total em dinheiro. 
 
O participante contemplado cederá seu nome, imagem e voz, com vistas a divulgação do 
resultado sem nenhum ônus à pessoa jurídica promotora. O prazo para a utilização da imagem 
do contemplado é de no máximo 1 (um) ano. 
 
Em caso de duvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores/participantes, 
estas, de forma preliminar, deverão ser dirimidas por Mime Distribuidora de Petróleo Ltda., e as 
reclamações devidamente fundamentadas dos clientes participantes deverão ser 
encaminhadas ao PROCON local, e, posteriormente, submetidos à CNPCO/CAIXA. 
 
Reclamações PROCON JARAGUÁ DO SUL através do telefone 1512. 
 
Certificado de Autorização Caixa Econômica Federal nº 6-1143/2017. 


