
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

PROMOÇÃO PRODUTOS BOSCH

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 06.014916/2021

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Endereço: TREZE DE MAIO Número: 568 Bairro: CENTRO Município: CAMPO GRANDE UF: MS CEP:79004-420
CNPJ/MF nº: 00.924.845/0001-73

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDAEndereço: TREZE DE MAIO Número: 568
Bairro: CENTRO Município: CAMPO GRANDE UF: MS CEP:79004-420
 CNPJ/MF nº:00.924.845/0001-73

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Campo Grande/MS Chapadão do Sul/MS Corumbá/MS Dourados/MS Sidrolândia/MS São Gabriel do Oeste/MS
Três Lagoas/MS

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
06/09/2021 a 01/11/2021

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
06/09/2021 a 30/10/2021

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Para participar, basta que o consumidor interessado realize compras nas Lojas da Soldamaq localizadas nas
cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste, Corumbá e
Sidrolândia, entre as 7h30 do dia 06/09/2021 e as 18h do dia 30/10/2021. Durante o período ora mencionado, caso
haja alteração de funcionamento em razão da pandemia de Covid-19, por determinação governamental, deverá ser
observado o comunicado com as novas diretrizes de participação.

A cada R$ 100,00 (cem reais) em compras de produtos Bosch o consumidor receberá um cupom de participação.
Após realizar suas compras, o consumidor deverá dirigir-se a urna disponibilizada, observado o horário de
atendimento das lojas, tendo em mãos o comprovante fiscal que totalize R$ 100,00 (cem reais) - e apresentá-los
aos funcionários responsáveis pelo atendimento que estarão no local e preencher o cupom do sorteio com nome
completo, telefone, e-mail, empresa, endereço, cidade, número da nota fiscal e a pergunta “Qual a marca de
ferramentas que atende todos os segmentos do mercado?” e depositá-lo na urna.

Valor para retirada de um cupom R$ 100,00 não é cumulativo, uma NF com venda acima de R$ 100,00 de Bosch
ganha-se apenas um cupom. O cupom ganho é por nota fiscal, se o cliente comprar em ocasiões e NFs diferentes
ele tem direito a um cupom por NF que ele compra acima de R$ 100,00 de produtos Bosch.

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
Qual a marca de ferramentas que atende todos os seguimentos do mercado?

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

Página 1 de  3



DATA: 01/11/2021 17:30
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/09/2021 07:30 a 30/10/2021 18:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Treze de Maio NÚMERO: 568 BAIRRO: Vila Santa Dorotheia
MUNICÍPIO: Campo Grande UF: MS CEP: 79050-690
LOCAL DA APURAÇÃO: Loja Matriz da Soldamaq - Treze de Maio

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

2.499,99 2.499,991 Consul Cervejeira Mais Titanium 127v CZD12ATANA 1

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

2.499,991

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
A apuração poderá ser acompanhada por qualquer interessado, sendo livre o acesso ao local do evento de apuração no dia,
local e horário indicados, desde que respeitada a ordem pública e protocolos sanitários.
O acesso ao local onde estiver a urna centralizadora será restrito às pessoas credenciadas e autorizadas pelas Empresas
Promotoras.

Todos os cupons de participação terão unificação na urna centralizadora dos cupons e serão misturados manualmente por uma
pessoa e retirado por outra pessoa. Permanecerão no interior da urna centralizadora que, no momento da apuração, será
aberta, permitindo o acesso aos cupons participantes, para a seleção aleatória de um cupom de participação. O sorteio terá o
acompanhamento de um representante da Bosch.

O titular do cupom de participação apurado, após a conferência do preenchimento de todas as condições de participação
estabelecidas neste Regulamento, será declarado o ganhador do prêmio oferecido nesta promoção.

Em caso de desclassificação durante a realização da apuração, será(ão) apurado(s) outro(s) cupom(ns), o(s) qual(is) deverá(ão)
observar as mesmas condições acima determinadas e, assim sucessivamente, até que se encontre um cupom válido, que
preencha todas as condições de participação ora descritas.

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
As inscrições realizadas pelos consumidores, para efeito de validação da participação na presente promoção, no ato da
apuração, devem, obrigatoriamente, atender aos seguintes requisitos, sob pena de desclassificação: (a) preenchimento da
condição de consumidor residente e domiciliado no Estado de Mato Grosso do Sul, de idade igual ou superior a 18 (dezoito)
anos completos no ato da inscrição nesta promoção, mediante a verificação da data de nascimento; (b) preenchimento da
condição de vínculo de compra, correspondente à aquisição de produtos Bosch nas lojas Soldamaq dentro do período de
participação; (c) correto e completo fornecimento das informações relativas aos dados pessoais obrigatórios, em especial dos
campos; nome completo, telefone, e-mail, empresa, endereço, cidade, número da nota fiscal e a pergunta; (d) uso de cupom de
participação original e inequivocamente distribuído pela Empresa Promotora; e (e) não estar incluído na lista daqueles que se
encontram proibidos de participar desta promoção, em razão da existência de algum vínculo com a Empresa Promotora. 

Por ocasião da apuração, a comissão avaliará o preenchimento das condições descritas nos subitens “c”, “d” e “e” acima
constantes no cupom de participação, sendo que as informações relativas aos subitens “a”, e “b” presumem-se corretamente
preenchidas.

O uso de cupons de participação falsos e identificados por ocasião da apuração implicará na remoção destes da urna
centralizadora após encerramento da apuração e na abertura de ocorrência interna na Soldamaq, sem prejuízo das medidas
administrativa, civil e penal cabíveis.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O nome do contemplado será divulgado dentro do prazo de até sete dias a contar da data da apuração no nas redes sociais da
Soldamaq e no site soldamaq.com.br nele permanecerá por 30 (trinta dias a contar da publicação).

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A Soldamaq entrará em contato com o titular do cupom de participação selecionado no prazo de até sete dias a contar da data
da apuração.
O contato será realizado por meio de ligação telefônica e caso o participante não venha a se manifestar no prazo de até sete
dias contados a partir da primeira tentativa de contato telefônico, por meio de telegrama com aviso de recebimento (AR).

Caberá ao selecionado, sob pena de desclassificação, submeter à análise da Empresa Promotora cópia simples dos
documentos a seguir relacionados: (a) documento de identidade; (b) CPF; e (c) comprovante de endereço, preferencialmente,
no prazo de até 10 (dez) dias do efetivo contato da empresa;

Os documentos disponibilizados serão avaliados para garantir que as informações prestadas coincidam com aquelas
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indicadas no cupom de participação, de modo a afastar qualquer eventual fraude ou indício de fraude, falsificação de documento
ou a entrega de prêmio a terceiros que não o contemplado.

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada. O prêmio não poderá ser convertidos em dinheiro.

O prêmio será entregue em até 30 dias após a apuração, na Soldamaq da Rua 13 de Maio, 568 ou Centro de Distribuição da
Soldamaq na Av. Zila Correa machado, 9.082, sem qualquer tipo de ÔNUS para o contemplado.

Caso o ganhador seja uma empresa, o sócio-administrador da empresa deverá assinar consentindo a retirada por alguma
pessoa ou ele mesmo.

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;

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; à exceção das promoções comerciais realizadas por concessionária ou permissionária
de serviço de radiodifusão, nos termos do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971;

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 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 Talita Nunes de Paiva , Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, Substituta , em 30/08/2021 às 16:17, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador WSZ.USQ.OHK

Página 3 de  3


