REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
Doação Premiada GRAACC Especial
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 04.019460/2022
1-EMPRESASPROMOTORAS:
1.1-EmpresaMandatária:
RazãoSocial:GRUPODEAPOIOAOADOLESCENTEEACRIANCACOMCÂNCERGRAACC
Endereço: PEDRO DE TOLEDO Número: 572 Bairro: VILA CLEMENTINO Município: SAO PAULO UF: SP
CEP:04039-001
CNPJ/MFnº:67.185.694/0001-50
2-MODALIDADEDAPROMOÇÃO:
AssemelhadaaSorteio(Filantrópico)
3-ÁREADEABRANGÊNCIA:
Todooterritórionacional.
4-PERÍODODAPROMOÇÃO:
25/05/2022a16/07/2022
5-PERÍODODEPARTICIPAÇÃO:
25/05/2022a14/07/2022
6-CRITÉRIODEPARTICIPAÇÃO:
ídicasqueadquirirem
Poderãopartic ipardosorteiofilantrópico“DoaçãoPremiada” todasaspessoasfísicasejur
cupons autenticados e disponibilizados para venda pelo GRAACC, através do site:
www.graacc.org.br/doacaopremiadaespecial.
a) Aoacessarapágina,ousuárioserádirecionado
àcampanha,atravésdac ompradenúmerosdasor te.Cada
compradarádireitoaumnúmero,de001a500,queseráinformadoapós
efetivaçãodopagamento,viaPayPal,
diretamente na plataforma. Cada cupom contém 1 opção de número da sorte com o v
alor de doação de
R$10.000,00.
b) Todos os númer os da sorte serão impressos e arquivados na sede do Des
envolvimento Institucional do
GRAACC, situado na Rua Sena Madureira, 415, Vila Mariana, São Paulo - SP.
iará,medianteconfirmaçãodepagamento,cópia
c) Quandoefetivadoopagamentoporumusuário,oGRAACCenv
digitalizadapore-maildeum núm eroesc olhidoaleatoriamentee,ems eguida,enviará,viacorreios ,avers ão
impressador eferidonúm ero.
d) Ocompradordeveráguardaroe-mailcom
finsdecompr ovação,casosejaoganhador.

seunúmerodasorteouomater

ialimpressorecebidoporcorreiopara

e) Todasaspessoasfísicasejurídicas queefetivarempagamentoatr avésdos itedentrodoprazoestabelec
nascondiçõesconstantesnoregulam entoreceberão1númerodasorteeparticiparãodosorteio.
f) Oscuponsnãopagos/vendidosserãodescartadosdaparticipaçãodosorteio.
7 - QUANTIDADE DE SÉRIES:
1
8 - QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
500
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9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
DATA: 16/07/2022 21:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 25/05/2022 00:00 a 14/07/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 16/07/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Sena Madureira NÚMERO: 415 BAIRRO: Vila Clementino
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 04021-051
LOCAL DA APURAÇÃO: Departamento de Desenvolvimento Institucional do GRAACC
PRÊMIOS
Quantidade

1

Descrição

1 (um) Automóvel marca BMW,
BMW/X1 S20I Active , Zero Km, Flex
(álcool/gasolina), chassi
98M50AA07N4003326, Renavan
01279373714, ano 2021 / modelo
2022, branca.

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

248.000,00

248.000,00

0

0

1

10 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios

Valor total da Promoção R$

1

248.000,00

11 - FORMA DE APURAÇÃO:
A campanha terá apenas um ganhador. O número da sorte vencedor será identificado pela correlação com o resultado da loteria
federal do dia 16/07/2022, formado pelo algarismo das unidades do 1º ao 3º prêmio, lidas verticalmente, de cima para baixo:
Exemplo para prêmio: Resultado da Loteria Federal.
1° 23.314 (unidade)
2° 82.510 (unidade)
3° 17.083 (unidade)
4° 53.195
5º 49.506
O número vencedor do prêmio seria: 403
Se por ventura não houver extração na data programada, será considerada a extração da Loteria Federal imediatamente
posterior, sem qualquer ônus para os participantes ou para a instituição realizadora do sorteio.
O sistema numérico de apuração para o prêmio será o algarismo da unidade do 1º ao 3º prêmio da loteria federal, para
composição dos números premiados.
Caso o número sorteado não tenha sido adquirido, dar-se-á a entrega do prêmio ao número do bilhete vendido imediatamente
superior, até que se chegue ao número 500, ou na falta deste, ao imediatamente inferior. Exemplo: Resultado apurado: 403
(bilhete não vendido).
Busca por próximo bilhete vendido, resultou na localização do número 404. Ou, sem número vendido superior ao resultado do
sorteio, encontrou-se o número 402 como opção ao número 403.
Caso o número apurado de acordo com a combinação estabelecida conforme resultado da loteria federal estiver entre 501 e
999, deverá ser subtraído o número de 500, tantas vezes quantas forem necessárias, até que se identifique um número válido
entre 001 a 500.

12 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Todos os números da sorte emitidos cujos cupons não forem pagos, ou forem pagos posteriormente à data do período de
participação, estarão descartados automaticamente da participação do Sorteio Doação Premiada GRAACC.
Em hipótese alguma deverá ser pago valor superior ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Caso haja recebimento de valor
inferior, por erro de qualquer natureza, automaticamente a pessoa física ou jurídica estará desclassificada da participação da
campanha e o valor pago será devolvido pelo GRAACC. Em caso de pagamento em valor superior a R$ 10.000,00 (dez mil
reais) o participante participará com 1 número da sorte e o excedente será devolvido pelo GRAACC.

13 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A divulgação do ganhador e do número da sorte contemplado serão feitas mediante comunicação por telefone ou telegrama ao
contemplado, além de ser publicado no site institucional do GRAACC a partir do dia 14.06.2022 pelo
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períodode1ano.
Site:www.graacc.org.br ,naseç ãonotícias.

14-ENTREGADOSPRÊMIOS:
Oprêmioseráentregueematé30dias
dadatadaapuraçãonoHospitaldoGRA
ACC,semônusaocontemplado,fic andotodas
ponsabilidadedaempresapromotora,inclusivedespesascomIPVA,seguroobrigatório,
asdespesasdaentregasobares
licenciamento,emplacamentoetransferênciadoveículo.
15-DISPOSIÇÕESGERAIS:
TodaacampanhaépassíveldeauditoriapelaSECAP–SecretariadeAvaliação,Planejamento,EnergiaeLoteria.
Situaçõesnãoprevistasnesteregulamentoserãoanalisadaspor
comissãoformadaporrepresentanteslegais
SECAPeoPROCONlocal.

doGRAACC,

Aempresadeveráenc aminharàSECAPalis tadeparticipantes ,anexandonaaba“Apur ações”dosistemaSCPC,osnomese
númerosdasortedistribuídos,apósotérminodoperíododeparticipaçãoeantesdaextraçãodaLoterialFederal.
Oprêmioencontra-senagaragemdoShoppingCidadeJardim,ColunaA–piso1SemSãoPaulo.

16-TERMODERESPONSABILIDADE
Poderáparticipar dapromoçãoqualquerconsumidorquepreenchaosrequisitosestipulados
autorizada;

noregulamentodacampanha

Osprêmiosnãopoderãoserconvertidosemdinheiro;
Évedadaaapuraçãopormeioeletrônico;
Osprêmiosserãoentreguesematé30diasdadatadaapuração/sorteio,semqualquerônusaoscontemplados
Quandooprêmiosorteado,ganhoemconcurs
oouconferidomediantevale-brinde,nãoforrec
lamadonoprazodecentoe
oitenta(180)dias ,c ontados,res pectivamente,dadatadosorteio,daapuraçãodoresultadodoconcursooudotérminodoprazo
dapromoção,caducaráodireitodorespectivotitulareovalorcorr
espondenteserárec olhido,pelaempresaautorizada,ao
TesouroNacional,comorendadaUnião,noprazodequarentaecinco(45)dias;
Emcasodepromoçõescompar ticipaçãodemenordeidade,s endoestecontemplado,deverá,noatodaentregadoprêmio,ser
representadoporseurespons ávellegal;àexceçãodaspr omoçõescomerc iaisrealizadasporconcessionár iaoupermiss ionária
deserviçoderadiodifusão,nostermosdoartigo1º-A,§3º,daLei5.768,de20dedezem
brode1971;
Adivulgaçãodaimagemdoscontempladospoderáserfeitaatéumanoapósaapuraçãodapromoçãocomercial;
As dúvidas e c ontrovérsias oriundas de r eclamações dos participantes s erão, primeiram ente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas dever ão ser submetidas à Secap/ME;
Osórgãoslocaisdedefesadoconsumidorreceberãoasreclamaçõesdevidamentefundamentadas;
Aprestaçãodecontasdeverás errealizadanoprazom
descumprimentodoplanodedis tribuiçãodeprêmios;
Oregulamentodeveráserafixadoemlugardeamplav
compreensãoevisualizaçãoporpartedoconsumidorpar

áximodetrintadiasapósadatadeprescriçãodosprêmios

sobpenade

isibilidadeeseapresentaremtamanhoeemgrafiaqueviabilizema
ticipantedapromoçãocomercial;

Alémdostermosacima,apromoçãoc
omercialdeveráobedeceràscondiç õesprevistasnaLeinº5.768,de1971,noDecretonº
70.951,de1972,PortariaMFnº41,de2008,PortariaMFnº67,de2017,PortariaM
Fnº422de2013,PortariaS
eae/MFnº88
de2000,eematosqueasc
omplementarem.
Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sor
teio" a empresa dever á anexar a Lis ta de Participantes na aba
"Apurações",contendonomesenúm erosdasortedistribuídos,apósotérminodecadaperíododeparticipaçãoeantesda
extraçãodaLoteria.Oarquivodeverásernoformato.csv,.xlsou.zipecadaarquiv
opoderáteraté250MB.
AinfringênciaàscláusulasdoTermodeResponsabilidadeedoRegulamentoconstituemdescumprimentodoplanodeoperação
eensejamaspenalidadeprevistasnoartigo13daLeinº.5.768,de1971.
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Documento assinado eletronicamente por Antonia Alberlania Ferreira Rufino, Assistente
Técnico, em 25/04/2022 às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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