REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
AÇÃO ENTRE AMIGOS
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE/ME Nº 01.021123/2022
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: OBRA SOCIAL DOM BOSCO
Endereço: ALVARO DE MENDONCA Número: 456 Bairro: ITAQUERA Município: SAO PAULO UF: SP CEP:08215290
CNPJ/MF nº: 61.882.395/0001-98
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Sorteio (Filantrópico)
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
15/08/2022 a 19/12/2022
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
15/08/2022 a 16/12/2022
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
6.1. Poderão participar do Sorteio Filantrópico denominado “AÇÃO ENTRE AMIGOS” (doravante simplesmente
“Ação”) todas as pessoas físicas e jurídicas que durante o período de participação, adquirirem um cupom da Ação
na Obra Social Dom Bosco, localizada na Rua Álvaro de Mendonça, nº 456, Itaquera, São Paulo/SP, ou no
Shopping Aricanduva, localizado na Av. Aricanduva, nº 5555, Vila Matilde, São Paulo/SP.
6.2. Cada cupom adquirido, no valor de R$ 5,00 (cinco reais), conterá 2 (dois) Números da Sorte, com os quais o
participante concorrerá aos prêmios descritos neste regulamento.
7 - QUANTIDADE DE SÉRIES:
1
8 - QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000

9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
DATA: 19/12/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 15/08/2022 00:00 a 16/12/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 17/12/2022
NUMERAÇÃO DA(S) SÉRIE(S):
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Álvaro de Mendonça NÚMERO: 456 BAIRRO: Itaquera
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 08215-290
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da Obra Social Dom Bosco, de forma remota
PRÊMIOS
Quantidade

1

Descrição

Automóvel HB20 1.0 Zero Km,
ano/modelo 2021/2022, cor

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

69.999,00

69.999,00

0

0

1
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PRÊMIOS
disponível
1

TV HQ LED HD 32’

938,99

938,99

0

0

2

1

Microondas Consul 32L branco

589,00

589,00

0

0

3

1

Fritadeira Elétrica Mondial 5L

359,00

359,00

0

0

4

1

Cafeteira Mondial

104,99

104,99

0

0

5

10 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios

Valor total da Promoção R$

5

71.990,98

11 - FORMA DE APURAÇÃO:
11.1. A definição do Número da Sorte contemplado com um automóvel HB20 1.0 Zero Km será obtida com a utilização dos
algarismos das unidades simples do primeiro ao quinto prêmio da extração da Loteria Federal, lidos de cima para baixo.
11.2. A definição do Número da Sorte contemplado com uma TV HQ LED HD 32’ será obtida com a utilização dos algarismos
das unidades simples do primeiro ao quinto prêmio da respectiva extração da Loteria Federal, lidos de baixo para cima.
11.3. A definição do Número da Sorte contemplado com um Microondas Consul será obtida com a utilização dos algarismos das
dezenas simples do primeiro ao quinto prêmio da extração da Loteria Federal, lidos de cima para baixo.
11.4. A definição do Número da Sorte contemplado com uma Fritadeira Elétrica Mondial será obtida com a utilização dos
algarismos das dezenas simples do primeiro ao quinto prêmio da respectiva extração da Loteria Federal, lidos de baixo para
cima.
11.5. A definição do Número da Sorte contemplado com uma Cafeteira Mondial será obtida com a utilização dos algarismos das
centena simples do primeiro ao quinto prêmio da extração da Loteria Federal, lidos de cima para baixo.
Exemplo da extração da Loteria Federal do Brasil:
1° Prêmio48765
2° Prêmio70213
3° Prêmio51692
4° Prêmio03576
5º Prêmio35804
Número da Sorte contemplado com um automóvel HB20 1.0 Zero Km: 53264
Número da Sorte uma TV HQ LED HD 32’: 46235
Número da Sorte um Microondas Consul: 61970
Número da Sorte uma Fritadeira Eletrica Mondial: 07916
Número da Sorte uma Cafeteira Mondial: 72658
11.6. Caso o Número da Sorte identificado não tenha sido adquirido dar-se-á a entrega do prêmio ao número do cupom vendido
imediatamente superior, até o número 99.999, ou na falta deste, ao imediatamente inferior.
Exemplo:
Resultado apurado – 53264 (cupom não vendido). Busca por próximo cupom vendido, consecutivamente iniciando em 53265.
Caso não haja nenhum número superior vendido até a numeração 99.999, será feita busca pelo número inferior, iniciando-se em
53263.
11.7. 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 Ação, a data da extração da Loteria Federal subsequente.

12 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
12.1. Todos os números emitidos em cupons que não tenham sido comprados, ou comprados posteriormente à data do período
de vigente para vendas conforme regulamento, estarão descartados automaticamente de participação na Ação.
12.2. Em hipótese alguma deverá ser pago valor inferior ou superior a R$5,00 (cinco reais), valor estipulado para
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compra dos cupons da Ação.
13 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
13.1. Os contemplados serão notificados de sua condição por telefone, e-mail, telegrama, carta com aviso de recebimento (AR),
de acordo com os dados fornecidos em seu cadastro na Promoção.
13.2. O resultado será divulgado ao público geral pelo site e redes sociais oficiais da Obra Social Dom Bosco, a partir da data da
apuração do sorteio. Os Números da Sorte contemplados serão divulgados juntamente com os nomes dos contemplados de
forma abreviada. Os resultados ficarão disponíveis até 30 (trinta) dias após o término da Promoção
13.3. A Obra Social Dom Bosco entrará em contato direto com os contemplados pelos canais disponibilizados pelos mesmos no
momento da compra do cupom.
13.3.1. A Obra Social Dom Bosco não será responsável quando, em razão do fornecimento de dados incompletos ou incorretos,
ficar impossibilitado de realizar a comunicação do prêmio.
14 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
14.1. Os prêmios serão entregues livres e desembaraçados de quaisquer ônus, em até 30 (trinta) dias após a data da apuração,
mediante a apresentação do cupom da Ação premiado e da documentação pessoal do ganhador (documento de identidade com
foto e CPF originais e válidos e comprovante de residência), e da assinatura do Termo de Quitação e Entrega de Prêmio, que
deverá ser devolvido à Obra Social Dom Bosco.
14.2. O automóvel será entregue em local, data e horário previamente agendado pela Obra Social Dom Bosco. Os demais
prêmios serão entregues na Obra Social Dom Bosco.
14.3. O automóvel será entregue com IPVA 2022, licenciamento, seguro obrigatório 2022 e emplacamento quitados, mediante a
prévia apresentação, por parte do ganhador do automóvel, da documentação necessária à transferência do veículo. As
despesas não descritas, tais como, mas não exclusivamente, seguros particulares, alarmes, acessórios etc., correrão por conta
exclusiva do ganhador.
14.3.1. O ganhador fica ciente que, em razão do processo de transferência do veículo para o seu nome, além da apresentação
de cópia autenticada de seus documentos pessoais, deverá, sempre que solicitado, comparecer pessoalmente na sede da Obra
Social Dom Bosco e/ou no cartório e concessionária indicados pela Obra Social Dom Bosco.
14.3.2. A Obra Social Dom Bosco não poderá ser responsabilizada por atrasos decorrentes de caso fortuito e força maior,
inclusive greves e atrasos dos correios ou órgãos públicos responsáveis pela emissão e transferência de documentos de
veículos, que prejudiquem a entrega do prêmio no prazo previsto neste Regulamento.
14.4. A responsabilidade da Obra Social Dom Bosco cessará com a entrega dos prêmios aos ganhadores. Após a entrega dos
prêmios, os ganhadores exoneram ao Obra Social Dom Bosco de quaisquer responsabilidades ou obrigações futuras.
15 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1. Toda a campanha é passível de auditoria pela Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e
Loteria – SECAP do Ministério da Economia.
15.2. PROTEÇÃO AOS DADOS PESSOAIS. Os dados pessoais coletados nesta Ação serão utilizados especialmente para a
identificação dos participantes e o posterior contato, de modo a possibilitar a comunicação e a entrega de prêmio, assim como
para formação de banco de dados visando analisar as participações havidas na Ação, controle da distribuição dos Números da
Sorte, prestação de contas à SECAP e a divulgação do nome dos contemplados. Os dados pessoais coletados serão
protegidos, mantendo-se absoluta confidencialidade sobre tais informações, estarão armazenados em ambiente seguro,
observado o estado da técnica disponível, e somente poderão ser acessados por pessoas qualificadas e previamente
autorizadas pela Obra Social Dom Bosco e que, excetuados os casos previstos em lei e ao fiel cumprimento da execução da
Ação, não serão compartilhados com terceiros a qualquer outro título, com exceção do compartilhamento necessário dessas
informações com as demais empresas e órgãos envolvidos na execução da Ação ou os casos previstos em lei. Os dados e
informações coletados serão mantidos na base de dados da Obra Social Dom Bosco pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da
data de término da Ação, para fins de defesa em eventual processo administrativo ou judicial.
15.3. A empresa deverá encaminhar à SEAE a Lista de Participantes, anexando na aba "Apurações" do sistema SCPC, os
nomes e números da sorte distribuídos, após o término do período participação e antes da extração da Loteria.
15.4. Situações não previstas neste regulamento serão analisadas por uma comissão formada por representantes da Obra
Social Dom Bosco.

16 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;
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