REGULAMENTO
1) Nome da Promoção Comercial: “A CHAVE DA SUA FORMATURA”.
2) Modalidade: Assemelhada a Concurso.
3) Promotora: PRECISAO EVENTOS LTDA, CNPJ/MF n.º 03.086.012/0001-79, End.: Rua
Adhemar da Silva, 1220, Bairro Kobrasol - Cidade: São José – Santa Catarina, CEP 88.101.091,
Telefone/fax: 0800-642-2030 e 048 3722-9200 - E-mail: precisao@precisaoformaturas.com.br;
4) Área de Execução do Plano: Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.
5) Prazo de Execução: 12 meses.
6) Data de início e término da promoção comercial: 30/07/2016 a 24/07/2017.
7) Período de Participação: De 30/07/2016 até às 18 horas do dia 21/07/2017.
8) Objeto da Promoção: Alavancar as vendas e divulgar o nome da empresa promotora.
9) Indicação da quantidade, descrição detalhada, valor unitário e total dos prêmios:
4 (quatro) smartphones Motorola, Moto X Play. Valor unitário: R$ 1.000,00.
1 (um) automóvel Renault Sandero Authentique,1.0 16v, preto, 2016/2016. Itens de série: direção
hidráulica, ar condicionado, vidros dianteiros e trava elétrica, freios ABS, airbag duplo. Valor: R$
30.000,00. Podendo haver quilometragem rodada, devido ao transporte do veículo para divulgação
do mesmo. Não podendo ultrapassar 20.000 km.
10) Quantidade total de prêmios: 05 (cinco). Valor Total: R$ 34.000,00
11) Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro.
12) Descrição detalhada da Operação: A cada R$ 10,00 (dez reais) em compras, e seus
múltiplos, de serviços de formatura (exceto fotografias e fotoprodutos) da empresa promotora, o
consumidor, mediante o contrato, terá direito a um cupom, o qual deverá, após preencher
corretamente e responder a pergunta, enviá-lo através de seu representante, por meio do correio
ou depositá-lo pessoalmente na urna localizada na sede da promotora (Precisão Formaturas - Rua
Adhemar da Silva, 1220, Bairro Kobrasol - Cidade: São José - Santa Catarina, CEP 88.101-091),
até às 18 horas do dia 21/07/2017. Após este horário, a urna será lacrada e somente será reaberta
na realização da respectiva apuração. Caso não tenha recebido os cupons, o consumidor deverá
solicitá-los através do e-mail: precisao@precisaoformaturas.com.br isentando a promotora em
caso de omissão do consumidor.
12A) O ganhador de cada sorteio será o portador do cupom sorteado de dentro da urna no
dia da apuração.
12B) O cupom contemplado deverá estar preenchido de forma legível, com todos os
dados pessoais (nome, endereço completo, telefone, CPF ou CNPJ) e com a resposta
correta da pergunta da promoção.
12C) Pergunta da promoção: Qual a empresa que faz a formatura do seu jeito?
12D) O cupom que não estiver destacado e chegar colado no bloco, ou que não for
original e manuscrito, ou que o preenchimento dos dados do contemplado estiver ilegível,
com carimbo e/ou etiqueta, ou ainda, estiver com a resposta incorreta será considerado
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NULO, sendo apurado outro cupom ou tantos quantos forem necessários, até que se
defina o ganhador.
12E) A compra dos serviços da Precisão Formaturas implica na adesão voluntária e
integral às condições definidas no Regulamento da promoção.
12F) Nos dias de apuração, todos os cupons serão misturados e por sorteio manual,
escolher-se-á um número de forma aleatória, o qual corresponderá a um cupom cujo titular
possuidor - caso o cupom atenda a todos os requisitos da presente campanha – será
contemplando com o prêmio descrito no item 09 deste plano.
13) Endereço completo do local de exibição dos prêmios: Os prêmios estarão expostos,
através de imagens ilustrativas, no site da empresa promotora www.precisaoformaturas.com.br.
14) Datas, Horários e Endereço completo das apurações:
 1ª apuração: será realizada no dia 26/09/2016, segunda-feira, às 8h30 da manhã, na
sede da empresa promotora. Será sorteado 1 (um) Smartphone Motorola.
 2ª apuração: será realizada no dia 12/12/2016, segunda-feira, às 8h30 da manhã, na
sede da empresa promotora. Será sorteado 1 (um) Smartphone Motorola.
 3ª apuração: será realizada no dia 10/04/2017, segunda-feira, às 8h30 da manhã, na
sede da empresa promotora. Será sorteado 1 (um) Smartphone Motorola.
 4ª apuração: será realizada no dia 12/06/2017, segunda-feira, às 8h30 da manhã, na
sede da empresa promotora. Será sorteado 1 (um) Smartphone Motorola.
 5ª apuração: será realizada no dia 24/07/2017, segunda-feira, às 8h30 da manhã, na
sede da empresa promotora. Será sorteado 1 (um) automóvel Renault Sandero
Authentique, 1.0 16v, preto, 2016/2016.
15) Endereço do local dos sorteios: Rua Adhemar da Silva, 1220, Bairro Kobrasol - Cidade: São
José - Santa Catarina, CEP 88.101.091, com livre acesso aos interessados, respeitada a
capacidade física do local. E-mail: precisao@precisaoformaturas.com.br e telefone 048 37229200.
16) Forma de divulgação dos resultados e procedimento que será utilizado para notificar os
contemplados: A divulgação dos resultados da campanha para o público em geral, será feita por
cartaz afixado na sede da empresa promotora, pelo site: www.precisaoformaturas.com.br e pelas
redes sociais. Os contemplados serão notificados por telefone e e-mail.
17) Endereço completo do local de entrega dos prêmios: Os prêmios serão entregues na sede
da empresa promotora (Rua Adhemar da Silva, 1220, Bairro Kobrasol - Cidade: São José - Santa
Catarina, CEP 88.101-091), no prazo de 30 dias a contar da data da apuração, livre e
desembaraçado de quaisquer ônus, incluindo locomoção, hospedagem e alimentação, caso os
contemplados residam em outros municípios. No caso do automóvel, as despesas com
despachante, taxas, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento e emplacamento também são
arcadas pela promotora.
18) Canais e formas específicas de divulgação institucional da promoção comercial pela
mídia: Web Site; Redes Sociais; Cartazes; Jornal; Panfletos e/ou Outdoor.
19) Declaração do prazo de caducidade do direito ao prêmio. Conforme o Art. 6º do Decreto nº
70.951/72, caso o contemplado não reclame o prêmio por um prazo de 180 dias a contar da data
de apuração da promoção comercial, o direito ao prêmio caducará e o valor correspondente será
recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de 10 dias.
20) Divulgação da Imagem dos contemplados: Ao participar da promoção, sem nenhum custo
adicional, os contemplados autorizam a empresa promotora a utilizar suas imagens, nomes e/ou
vozes, sempre vinculado ao plano de ação autorizado, por um período máximo de 12 meses
contados da data da apuração.
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21) As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente,
dirimidas pela Promotora e persistindo a reclamação, estas deverão ser submetidas à
CEPCO/CAIXA para apreciação e julgamento.
22) Os Órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente
fundamentadas.
23) Disposições Gerais:
23A) O regulamento completo da campanha estará disponível na sede da empresa
promotora e no site da empresa: www.precisaoformaturas.com.br
23B) O número do Certificado de Autorização emitido pela CAIXA constará,
obrigatoriamente, de forma clara e precisa em todo o material utilizado na divulgação da
promoção, bem como no cupom e no Regulamento da campanha.
23C) A Empresa Promotora comprovará, junto à CEPCO/CAIXA, a propriedade dos
prêmios em até 08 dias antes da data marcada para a apuração.
23D) Medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido,
bebidas alcoólicas (entendidas para este fim as bebidas potáveis com teor alcoólico
superior a treze graus Gay Lussac), fumo e seus derivados não poderão participar desta
promoção conforme veto do Art. 10º do Decreto nº 70.951/72.
23E) Fica proibida a participação de funcionários e proprietários da empresa promotora
bem como de seus parentes de primeiro grau. No ato da apuração a empresa consultará
seu banco de dados para conferir se o nome do ganhador não consta na lista de pessoas
impedidas. Caso ocorra, será realizado o sorteio de um novo cupom.
24) A empresa promotora não se responsabiliza por qualquer dano provocado pelo uso que os
ganhadores fizerem com os prêmios após a entrega dos mesmos.
25) Para fazer o acompanhamento legal da promoção junto a CAIXA e observância das normas de
proteção ao consumidor foi contratado o escritório de advocacia Dr. Fábio Turnes - Advogados,
que poderá ser contatado pelo e-mail: contato@fabioturnes.com.br | Site: www.fabioturnes.com.br
26) Certificado de Autorização CAIXA n° 6-1692/2016 – DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA.

São José/SC, 29 de Junho de 2016.

______________________________________
Precisão Formaturas Ltda
CNPJ/MF n.º 03.086.012/0001-79
Fábio João Turnes – Advogado OAB/SC 30.657
CPF/MF: 014.690.649-79
SAC CAIXA: 0800 726 0101 - informações, reclamações, sugestões e elogios
Ouvidoria CAIXA: 0800 725 7474 - situações não solucionadas e denúncias
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Site CAIXA www.caixa.gov.br
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