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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
Compre e Concorra - Mercosuper 2019

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE No 06.001028/2019

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:

Razão Social: ASSOCIACAO PARANAENSE DE SUPERMERCADOS

Endereço: SANTO ANTONIO Número: 917 Complemento: CASA; Bairro: REBOUCAS 

Município: CURITIBA UF:PR CEP:80230-120

CNPJ/MF no: 76.731.454/0001-02

1.2 - Aderentes:

Razão Social:MILI S/AEndereço: BR CENTO E DEZESSEIS Número: 21501 Bairro: TATUQUARA 

Município: CURITIBA UF: PR CEP:81690-500

CNPJ/MF no:78.908.266/0001-24

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:

Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

PR

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:

09/04/2019 a 11/04/2019

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:

09/04/2019 a 11/04/2019

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:

Para participar da promoção “Compre e concorra”, as pessoas jurídicas participantes da 38o Feira e Convenção 

Paranaense de Supermercados – Mercosuper 2019, que será realizada no Expotrade Convention Center, situado à 

Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, no 10.454, Pinhais, Paraná, deverão realizar compras junto aos exposi-

tores/vendedores, por intermédio de seus representantes, em valor igual ou superior a R$1.000,00, para fins de emissão 

dos cupons.

A cada múltiplo de R$1.000,00 será gerado um cupom, sendo que haverá recebimento em dobro se o cliente/comprador:

a) For associado da APRAS – Associação Paranaense de Supermercados;

b) Fechar negócios com a empresa Mili S/A, patrocinadora da promoção.

Parágrafo único: Os supermercadistas poderão participar com quantos cupons desejarem, obedecida a regra de geração 

de cupons e com a ressalva de que as regras dos itens “a” e “b” anteriores não são cumulativas, ou seja, o recebimento 

em dobro será por um ou outro motivo.

Ao se realizar as compras o respectivo expositor/vendedor dará ao cliente/comprador um “vale cupom” com a identificação do 

comprador e do vendedor e o valor total negociado, para que seja trocado por cupons no estande da APRAS, localizado no 

mesmo pavilhão dos expositores.

Os cupons conterão campos para preenchimento dos dados da empresa cliente/compradora (nome da empresa, CNPJ, 

endereço, cidade/UF, telefone, nome do representante e CPF) e para resposta à pergunta promocional, devendo ser na 

sequência acondicionado na urna disponível no local, com identificação da promoção.

Parágrafo único: Eventuais saldos remanescentes nessa contabilização para troca do vale-cupom por cupons, que não forem 

suficientes para completar um múltiplo de R$1.000,00, serão acumulados com a compra seguinte, para fins de geração de 

cupons.

7 - PERGUNTA DA PROMOÇÃO:

“Qual feira supermercadista do Paraná que oferece superoportunidade para bons negócios?”

( ) Mercosuper

( ) Outra

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PRIMEIRA APURAÇÃO

DATA: 10/04/2019 15:00

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/04/2019 15:30 a 09/04/2019 22:30

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel NÚMERO: 10454 

BAIRRO: Vila Amelia MUNICÍPIO: Pinhais UF: PR CEP: 83320-005

LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório

PRÊMIOS

Quantidade  3

Descrição Notebook Compaq Dual Core 4GB 500GB Tela 14” Windows 10 Presario CQ31

Valor Unitário R$ 1.300,00

Valor Total R$ 3.900,00 

Ordem 1

SEGUNDA APURAÇÃO

DATA: 11/04/2019 15:00

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/04/2019 15:30 a 10/04/2019 22:30

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 - Vila Amelia, Pinh NÚMERO: 10454 BAIRRO: Vila 

Amelia MUNICÍPIO: Pinhais UF: PR CEP: 83320-005

LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório

Quantidade  3

Descrição Notebook Compaq Dual Core 4GB 500GB Tela 14” Windows 10 Presario CQ31

Valor Unitário R$ 1.300,00

Valor Total R$ 3.900,00 

Ordem 1

TERCEIRA APURAÇÃO

DATA: 11/04/2019 22:00

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/04/2019 15:30 a 11/04/2019 21:40

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel NÚMERO: 10454 BAIRRO: Vila Amelia MUNICÍPIO: Pinhais 

UF: PR CEP: 83320-005

LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório

PRÊMIOS

Quantidade  1

Descrição 01 (um) automóvel 0 (zero) km, Ford Ka Hatch "S", motor 1.0, 2018/2018.

Valor Unitário R$ 41.519,10

Valor Total R$ 41.519,10

Ordem 1

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios 7

Valor total da Promoção R$ 49.319,10

10 - FORMA DE APURAÇÃO:

Serão realizadas três apurações no Auditório Principal do Expotrade Convention Center, na presença de autoridades, diretoria 

da APRAS, expositores e demais interessados, distribuídas na seguinte ordem:

a) A primeira apuração distribuirá 3 notebooks e ocorrerá dia 10/04/2019, às 15:00 horas, aos cupons que forem depositados 

entre as 15h30 até às 22:30 horas do dia 09/04/2019;

b) A segunda apuração distribuirá 3 notebooks e ocorrerá dia 11/04/2019, às 15:00 horas, aos cupons que forem depositados 

entre as 15h30 até às 22:30 horas do dia 10/04/2019;

c) A terceira apuração distribuirá um carro e ocorrerá dia 11/04/2019, às 22:00 horas, aos cupons que forem depositados entre 

as 15h30 até às 22:00 horas do dia 11/04/2019;

Ao final de cada período de apuração a urna será lacrada e aberta novamente somente no horário da apuração, no auditório 

principal do Expotrade Convention Center, que é de livre acesso aos interessados.

Na data e horário da apuração, a urna será aberta e dela retirado manual e aleatoriamente um cupom por vez e entregue para 

duas testemunhas atestarem a regularidade da participação.

Verificada a regularidade da participação, será anunciado o ganhador; caso contrário, será desclassificado o participante e 

retirado um novo cupom e repetido o procedimento, até que se tenham definidos todos os ganhadores.

Os cupons retirados na primeira e segunda apurações que não forem desclassificados retornarão à urna para continuar partici-

pando das apurações seguintes. Os cupons contemplados na primeira e segunda apurações serão fotocopiados e reinseridos 

na urna para participar das apurações seguintes.

11 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:

Serão desclassificados os participantes que:

a) Não fornecerem informações suficientes e íntegras para identificação e localização do ganhador;

b) Não responderem corretamente à pergunta promocional;

c) Fraudarem a participação, mediante utilização de cupons falsos ou outros meios fraudulentos;

d) Descumprirem qualquer das cláusulas presentes no regulamento.

Parágrafo único: Verificada causa de desclassificação, será procedida à retirada de novo cupom, utilizando-se da mesma 

forma prevista em regulamento para identificação e validação do ganhador.

12 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:

O nome e razão social do ganhador serão anunciados no momento da realização do sorteio, através da leitura dos dados 

do cupom sorteado, após a respectiva validação, mediante serviço de som do local.

Os ganhadores serão notificados em até 07 dias da data da apuração, por telefone ou e-mail, ou pessoalmente no local e 

data da apuração, caso esteja presente.

13 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:

Os prêmios serão entregues na sede da APRAS – Associação Paranaense de Supermercados, situada a Rua Santo Antônio, 

917, Rebouças, CEP 80230-120, Curitiba, Paraná, telefone (41) 3263.7000, no prazo de 30 dias a contar da data da apuração, 

livre e desembaraçada de quaisquer ônus incluindo locomoção, hospedagem e alimentação, caso o contemplado resida 

em outro município.

As despesas com despachante, taxas, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento e emplacamento também são arcadas pela

promotora.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Local onde o Regulamento estará disponível: O regulamento ficará disponível na sede da APRAS e no site da Mercosuper 

2019.

Fica vedada a participação de sócios, diretores, representantes e colaboradores da promotora, da Fiedler Consultoria e das 

demais empresas que de alguma forma participem, direta ou indiretamente, da elaboração desta promoção comercial, bem 

como de seus parentes consanguíneos e afins até segundo grau, sendo de responsabilidade da empresa promotora a 

verificação de tais condições.

Ao participar desta promoção os candidatos concordam tacitamente com todas as disposições constantes do regulamento, 

de modo que a infração a qualquer uma de suas cláusulas invalidará o respectivo número da sorte e desclassificará o 

participante.

Presume-se que o contemplado não tenha qualquer embaraço fiscal, legal ou outro que o impeça de receber e/ou usufruir 

o prêmio distribuído.

Em conformidade ao art. 10 do Decreto no 70.951/72 não são objetos desta promoção, mediante a distribuição gratuita de 

prêmios, os seguintes produtos: Medicamentos, Armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas 

alcoólicas, fumo e seus derivados, e outros produtos que venham a ser relacionados pelo Ministro da Fazenda.

15 - TERMO DE RESPONSABILIDADE

Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional;

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;

Caso o contemplado seja menor de idade, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser representado por seu responsável 

legal; 

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;

O número do Certificado de Autorização deverá constar obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em todo material 

utilizado na divulgação da promoção;

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, e em atos que a complementarem.

Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção 'Consulta Pública da Promoção Comercial', no endereço 

https://scpc.seae.fazenda.gov.br e informe o número do Certificado de Autorização 06.001028/2019
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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
Compre e Concorra - Mercosuper 2019

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE No 06.001028/2019

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:

Razão Social: ASSOCIACAO PARANAENSE DE SUPERMERCADOS

Endereço: SANTO ANTONIO Número: 917 Complemento: CASA; Bairro: REBOUCAS 

Município: CURITIBA UF:PR CEP:80230-120

CNPJ/MF no: 76.731.454/0001-02

1.2 - Aderentes:

Razão Social:MILI S/AEndereço: BR CENTO E DEZESSEIS Número: 21501 Bairro: TATUQUARA 

Município: CURITIBA UF: PR CEP:81690-500

CNPJ/MF no:78.908.266/0001-24

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:

Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
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4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:

09/04/2019 a 11/04/2019

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:

09/04/2019 a 11/04/2019

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:

Para participar da promoção “Compre e concorra”, as pessoas jurídicas participantes da 38o Feira e Convenção 

Paranaense de Supermercados – Mercosuper 2019, que será realizada no Expotrade Convention Center, situado à 

Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, no 10.454, Pinhais, Paraná, deverão realizar compras junto aos exposi-

tores/vendedores, por intermédio de seus representantes, em valor igual ou superior a R$1.000,00, para fins de emissão 

dos cupons.

A cada múltiplo de R$1.000,00 será gerado um cupom, sendo que haverá recebimento em dobro se o cliente/comprador:

a) For associado da APRAS – Associação Paranaense de Supermercados;

b) Fechar negócios com a empresa Mili S/A, patrocinadora da promoção.

Parágrafo único: Os supermercadistas poderão participar com quantos cupons desejarem, obedecida a regra de geração 

de cupons e com a ressalva de que as regras dos itens “a” e “b” anteriores não são cumulativas, ou seja, o recebimento 

em dobro será por um ou outro motivo.

Ao se realizar as compras o respectivo expositor/vendedor dará ao cliente/comprador um “vale cupom” com a identificação do 

comprador e do vendedor e o valor total negociado, para que seja trocado por cupons no estande da APRAS, localizado no 

mesmo pavilhão dos expositores.

Os cupons conterão campos para preenchimento dos dados da empresa cliente/compradora (nome da empresa, CNPJ, 

endereço, cidade/UF, telefone, nome do representante e CPF) e para resposta à pergunta promocional, devendo ser na 

sequência acondicionado na urna disponível no local, com identificação da promoção.

Parágrafo único: Eventuais saldos remanescentes nessa contabilização para troca do vale-cupom por cupons, que não forem 

suficientes para completar um múltiplo de R$1.000,00, serão acumulados com a compra seguinte, para fins de geração de 

cupons.

7 - PERGUNTA DA PROMOÇÃO:

“Qual feira supermercadista do Paraná que oferece superoportunidade para bons negócios?”

( ) Mercosuper

( ) Outra

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PRIMEIRA APURAÇÃO

DATA: 10/04/2019 15:00

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/04/2019 15:30 a 09/04/2019 22:30

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel NÚMERO: 10454 

BAIRRO: Vila Amelia MUNICÍPIO: Pinhais UF: PR CEP: 83320-005

LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório

PRÊMIOS

Quantidade  3

Descrição Notebook Compaq Dual Core 4GB 500GB Tela 14” Windows 10 Presario CQ31

Valor Unitário R$ 1.300,00

Valor Total R$ 3.900,00 

Ordem 1

SEGUNDA APURAÇÃO

DATA: 11/04/2019 15:00

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/04/2019 15:30 a 10/04/2019 22:30

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 - Vila Amelia, Pinh NÚMERO: 10454 BAIRRO: Vila 

Amelia MUNICÍPIO: Pinhais UF: PR CEP: 83320-005

LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório

Quantidade  3

Descrição Notebook Compaq Dual Core 4GB 500GB Tela 14” Windows 10 Presario CQ31

Valor Unitário R$ 1.300,00

Valor Total R$ 3.900,00 

Ordem 1

TERCEIRA APURAÇÃO

DATA: 11/04/2019 22:00

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/04/2019 15:30 a 11/04/2019 21:40

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel NÚMERO: 10454 BAIRRO: Vila Amelia MUNICÍPIO: Pinhais 

UF: PR CEP: 83320-005

LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório

PRÊMIOS

Quantidade  1

Descrição 01 (um) automóvel 0 (zero) km, Ford Ka Hatch "S", motor 1.0, 2018/2018.

Valor Unitário R$ 41.519,10

Valor Total R$ 41.519,10

Ordem 1

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios 7

Valor total da Promoção R$ 49.319,10

10 - FORMA DE APURAÇÃO:

Serão realizadas três apurações no Auditório Principal do Expotrade Convention Center, na presença de autoridades, diretoria 

da APRAS, expositores e demais interessados, distribuídas na seguinte ordem:

a) A primeira apuração distribuirá 3 notebooks e ocorrerá dia 10/04/2019, às 15:00 horas, aos cupons que forem depositados 

entre as 15h30 até às 22:30 horas do dia 09/04/2019;

b) A segunda apuração distribuirá 3 notebooks e ocorrerá dia 11/04/2019, às 15:00 horas, aos cupons que forem depositados 

entre as 15h30 até às 22:30 horas do dia 10/04/2019;

c) A terceira apuração distribuirá um carro e ocorrerá dia 11/04/2019, às 22:00 horas, aos cupons que forem depositados entre 

as 15h30 até às 22:00 horas do dia 11/04/2019;

Ao final de cada período de apuração a urna será lacrada e aberta novamente somente no horário da apuração, no auditório 

principal do Expotrade Convention Center, que é de livre acesso aos interessados.

Na data e horário da apuração, a urna será aberta e dela retirado manual e aleatoriamente um cupom por vez e entregue para 

duas testemunhas atestarem a regularidade da participação.

Verificada a regularidade da participação, será anunciado o ganhador; caso contrário, será desclassificado o participante e 

retirado um novo cupom e repetido o procedimento, até que se tenham definidos todos os ganhadores.

Os cupons retirados na primeira e segunda apurações que não forem desclassificados retornarão à urna para continuar partici-

pando das apurações seguintes. Os cupons contemplados na primeira e segunda apurações serão fotocopiados e reinseridos 

na urna para participar das apurações seguintes.

11 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:

Serão desclassificados os participantes que:

a) Não fornecerem informações suficientes e íntegras para identificação e localização do ganhador;

b) Não responderem corretamente à pergunta promocional;

c) Fraudarem a participação, mediante utilização de cupons falsos ou outros meios fraudulentos;

d) Descumprirem qualquer das cláusulas presentes no regulamento.

Parágrafo único: Verificada causa de desclassificação, será procedida à retirada de novo cupom, utilizando-se da mesma 

forma prevista em regulamento para identificação e validação do ganhador.

12 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:

O nome e razão social do ganhador serão anunciados no momento da realização do sorteio, através da leitura dos dados 

do cupom sorteado, após a respectiva validação, mediante serviço de som do local.

Os ganhadores serão notificados em até 07 dias da data da apuração, por telefone ou e-mail, ou pessoalmente no local e 

data da apuração, caso esteja presente.

13 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:

Os prêmios serão entregues na sede da APRAS – Associação Paranaense de Supermercados, situada a Rua Santo Antônio, 

917, Rebouças, CEP 80230-120, Curitiba, Paraná, telefone (41) 3263.7000, no prazo de 30 dias a contar da data da apuração, 

livre e desembaraçada de quaisquer ônus incluindo locomoção, hospedagem e alimentação, caso o contemplado resida 

em outro município.

As despesas com despachante, taxas, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento e emplacamento também são arcadas pela

promotora.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Local onde o Regulamento estará disponível: O regulamento ficará disponível na sede da APRAS e no site da Mercosuper 

2019.

Fica vedada a participação de sócios, diretores, representantes e colaboradores da promotora, da Fiedler Consultoria e das 

demais empresas que de alguma forma participem, direta ou indiretamente, da elaboração desta promoção comercial, bem 

como de seus parentes consanguíneos e afins até segundo grau, sendo de responsabilidade da empresa promotora a 

verificação de tais condições.

Ao participar desta promoção os candidatos concordam tacitamente com todas as disposições constantes do regulamento, 

de modo que a infração a qualquer uma de suas cláusulas invalidará o respectivo número da sorte e desclassificará o 

participante.

Presume-se que o contemplado não tenha qualquer embaraço fiscal, legal ou outro que o impeça de receber e/ou usufruir 

o prêmio distribuído.

Em conformidade ao art. 10 do Decreto no 70.951/72 não são objetos desta promoção, mediante a distribuição gratuita de 

prêmios, os seguintes produtos: Medicamentos, Armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas 

alcoólicas, fumo e seus derivados, e outros produtos que venham a ser relacionados pelo Ministro da Fazenda.

15 - TERMO DE RESPONSABILIDADE

Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional;

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;

Caso o contemplado seja menor de idade, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser representado por seu responsável 

legal; 

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;

O número do Certificado de Autorização deverá constar obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em todo material 

utilizado na divulgação da promoção;

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, e em atos que a complementarem.

Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção 'Consulta Pública da Promoção Comercial', no endereço 

https://scpc.seae.fazenda.gov.br e informe o número do Certificado de Autorização 06.001028/2019
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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
Compre e Concorra - Mercosuper 2019

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE No 06.001028/2019

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:

Razão Social: ASSOCIACAO PARANAENSE DE SUPERMERCADOS

Endereço: SANTO ANTONIO Número: 917 Complemento: CASA; Bairro: REBOUCAS 

Município: CURITIBA UF:PR CEP:80230-120

CNPJ/MF no: 76.731.454/0001-02

1.2 - Aderentes:

Razão Social:MILI S/AEndereço: BR CENTO E DEZESSEIS Número: 21501 Bairro: TATUQUARA 

Município: CURITIBA UF: PR CEP:81690-500

CNPJ/MF no:78.908.266/0001-24

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:

Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

PR

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:

09/04/2019 a 11/04/2019

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:

09/04/2019 a 11/04/2019

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:

Para participar da promoção “Compre e concorra”, as pessoas jurídicas participantes da 38o Feira e Convenção 

Paranaense de Supermercados – Mercosuper 2019, que será realizada no Expotrade Convention Center, situado à 

Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, no 10.454, Pinhais, Paraná, deverão realizar compras junto aos exposi-

tores/vendedores, por intermédio de seus representantes, em valor igual ou superior a R$1.000,00, para fins de emissão 

dos cupons.

A cada múltiplo de R$1.000,00 será gerado um cupom, sendo que haverá recebimento em dobro se o cliente/comprador:

a) For associado da APRAS – Associação Paranaense de Supermercados;

b) Fechar negócios com a empresa Mili S/A, patrocinadora da promoção.

Parágrafo único: Os supermercadistas poderão participar com quantos cupons desejarem, obedecida a regra de geração 

de cupons e com a ressalva de que as regras dos itens “a” e “b” anteriores não são cumulativas, ou seja, o recebimento 

em dobro será por um ou outro motivo.

Ao se realizar as compras o respectivo expositor/vendedor dará ao cliente/comprador um “vale cupom” com a identificação do 

comprador e do vendedor e o valor total negociado, para que seja trocado por cupons no estande da APRAS, localizado no 

mesmo pavilhão dos expositores.

Os cupons conterão campos para preenchimento dos dados da empresa cliente/compradora (nome da empresa, CNPJ, 

endereço, cidade/UF, telefone, nome do representante e CPF) e para resposta à pergunta promocional, devendo ser na 

sequência acondicionado na urna disponível no local, com identificação da promoção.

Parágrafo único: Eventuais saldos remanescentes nessa contabilização para troca do vale-cupom por cupons, que não forem 

suficientes para completar um múltiplo de R$1.000,00, serão acumulados com a compra seguinte, para fins de geração de 

cupons.

7 - PERGUNTA DA PROMOÇÃO:

“Qual feira supermercadista do Paraná que oferece superoportunidade para bons negócios?”

( ) Mercosuper

( ) Outra

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PRIMEIRA APURAÇÃO

DATA: 10/04/2019 15:00

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/04/2019 15:30 a 09/04/2019 22:30

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel NÚMERO: 10454 

BAIRRO: Vila Amelia MUNICÍPIO: Pinhais UF: PR CEP: 83320-005

LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório

PRÊMIOS

Quantidade  3

Descrição Notebook Compaq Dual Core 4GB 500GB Tela 14” Windows 10 Presario CQ31

Valor Unitário R$ 1.300,00

Valor Total R$ 3.900,00 

Ordem 1

SEGUNDA APURAÇÃO

DATA: 11/04/2019 15:00

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/04/2019 15:30 a 10/04/2019 22:30

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 - Vila Amelia, Pinh NÚMERO: 10454 BAIRRO: Vila 

Amelia MUNICÍPIO: Pinhais UF: PR CEP: 83320-005

LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório

Quantidade  3

Descrição Notebook Compaq Dual Core 4GB 500GB Tela 14” Windows 10 Presario CQ31

Valor Unitário R$ 1.300,00

Valor Total R$ 3.900,00 

Ordem 1

TERCEIRA APURAÇÃO

DATA: 11/04/2019 22:00

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/04/2019 15:30 a 11/04/2019 21:40

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel NÚMERO: 10454 BAIRRO: Vila Amelia MUNICÍPIO: Pinhais 

UF: PR CEP: 83320-005

LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório

PRÊMIOS

Quantidade  1

Descrição 01 (um) automóvel 0 (zero) km, Ford Ka Hatch "S", motor 1.0, 2018/2018.

Valor Unitário R$ 41.519,10

Valor Total R$ 41.519,10

Ordem 1

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios 7

Valor total da Promoção R$ 49.319,10

10 - FORMA DE APURAÇÃO:

Serão realizadas três apurações no Auditório Principal do Expotrade Convention Center, na presença de autoridades, diretoria 

da APRAS, expositores e demais interessados, distribuídas na seguinte ordem:

a) A primeira apuração distribuirá 3 notebooks e ocorrerá dia 10/04/2019, às 15:00 horas, aos cupons que forem depositados 

entre as 15h30 até às 22:30 horas do dia 09/04/2019;

b) A segunda apuração distribuirá 3 notebooks e ocorrerá dia 11/04/2019, às 15:00 horas, aos cupons que forem depositados 

entre as 15h30 até às 22:30 horas do dia 10/04/2019;

c) A terceira apuração distribuirá um carro e ocorrerá dia 11/04/2019, às 22:00 horas, aos cupons que forem depositados entre 

as 15h30 até às 22:00 horas do dia 11/04/2019;

Ao final de cada período de apuração a urna será lacrada e aberta novamente somente no horário da apuração, no auditório 

principal do Expotrade Convention Center, que é de livre acesso aos interessados.

Na data e horário da apuração, a urna será aberta e dela retirado manual e aleatoriamente um cupom por vez e entregue para 

duas testemunhas atestarem a regularidade da participação.

Verificada a regularidade da participação, será anunciado o ganhador; caso contrário, será desclassificado o participante e 

retirado um novo cupom e repetido o procedimento, até que se tenham definidos todos os ganhadores.

Os cupons retirados na primeira e segunda apurações que não forem desclassificados retornarão à urna para continuar partici-

pando das apurações seguintes. Os cupons contemplados na primeira e segunda apurações serão fotocopiados e reinseridos 

na urna para participar das apurações seguintes.

11 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:

Serão desclassificados os participantes que:

a) Não fornecerem informações suficientes e íntegras para identificação e localização do ganhador;

b) Não responderem corretamente à pergunta promocional;

c) Fraudarem a participação, mediante utilização de cupons falsos ou outros meios fraudulentos;

d) Descumprirem qualquer das cláusulas presentes no regulamento.

Parágrafo único: Verificada causa de desclassificação, será procedida à retirada de novo cupom, utilizando-se da mesma 

forma prevista em regulamento para identificação e validação do ganhador.

12 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:

O nome e razão social do ganhador serão anunciados no momento da realização do sorteio, através da leitura dos dados 

do cupom sorteado, após a respectiva validação, mediante serviço de som do local.

Os ganhadores serão notificados em até 07 dias da data da apuração, por telefone ou e-mail, ou pessoalmente no local e 

data da apuração, caso esteja presente.

13 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:

Os prêmios serão entregues na sede da APRAS – Associação Paranaense de Supermercados, situada a Rua Santo Antônio, 

917, Rebouças, CEP 80230-120, Curitiba, Paraná, telefone (41) 3263.7000, no prazo de 30 dias a contar da data da apuração, 

livre e desembaraçada de quaisquer ônus incluindo locomoção, hospedagem e alimentação, caso o contemplado resida 

em outro município.

As despesas com despachante, taxas, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento e emplacamento também são arcadas pela

promotora.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Local onde o Regulamento estará disponível: O regulamento ficará disponível na sede da APRAS e no site da Mercosuper 

2019.

Fica vedada a participação de sócios, diretores, representantes e colaboradores da promotora, da Fiedler Consultoria e das 

demais empresas que de alguma forma participem, direta ou indiretamente, da elaboração desta promoção comercial, bem 

como de seus parentes consanguíneos e afins até segundo grau, sendo de responsabilidade da empresa promotora a 

verificação de tais condições.

Ao participar desta promoção os candidatos concordam tacitamente com todas as disposições constantes do regulamento, 

de modo que a infração a qualquer uma de suas cláusulas invalidará o respectivo número da sorte e desclassificará o 

participante.

Presume-se que o contemplado não tenha qualquer embaraço fiscal, legal ou outro que o impeça de receber e/ou usufruir 

o prêmio distribuído.

Em conformidade ao art. 10 do Decreto no 70.951/72 não são objetos desta promoção, mediante a distribuição gratuita de 

prêmios, os seguintes produtos: Medicamentos, Armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas 

alcoólicas, fumo e seus derivados, e outros produtos que venham a ser relacionados pelo Ministro da Fazenda.

15 - TERMO DE RESPONSABILIDADE

Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional;

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;

Caso o contemplado seja menor de idade, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser representado por seu responsável 

legal; 

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;

O número do Certificado de Autorização deverá constar obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em todo material 

utilizado na divulgação da promoção;

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, e em atos que a complementarem.

Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção 'Consulta Pública da Promoção Comercial', no endereço 

https://scpc.seae.fazenda.gov.br e informe o número do Certificado de Autorização 06.001028/2019
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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
Compre e Concorra - Mercosuper 2019

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE No 06.001028/2019

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:

Razão Social: ASSOCIACAO PARANAENSE DE SUPERMERCADOS

Endereço: SANTO ANTONIO Número: 917 Complemento: CASA; Bairro: REBOUCAS 

Município: CURITIBA UF:PR CEP:80230-120

CNPJ/MF no: 76.731.454/0001-02

1.2 - Aderentes:

Razão Social:MILI S/AEndereço: BR CENTO E DEZESSEIS Número: 21501 Bairro: TATUQUARA 

Município: CURITIBA UF: PR CEP:81690-500

CNPJ/MF no:78.908.266/0001-24

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:

Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

PR

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:

09/04/2019 a 11/04/2019

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:

09/04/2019 a 11/04/2019

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:

Para participar da promoção “Compre e concorra”, as pessoas jurídicas participantes da 38o Feira e Convenção 

Paranaense de Supermercados – Mercosuper 2019, que será realizada no Expotrade Convention Center, situado à 

Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, no 10.454, Pinhais, Paraná, deverão realizar compras junto aos exposi-

tores/vendedores, por intermédio de seus representantes, em valor igual ou superior a R$1.000,00, para fins de emissão 

dos cupons.

A cada múltiplo de R$1.000,00 será gerado um cupom, sendo que haverá recebimento em dobro se o cliente/comprador:

a) For associado da APRAS – Associação Paranaense de Supermercados;

b) Fechar negócios com a empresa Mili S/A, patrocinadora da promoção.

Parágrafo único: Os supermercadistas poderão participar com quantos cupons desejarem, obedecida a regra de geração 

de cupons e com a ressalva de que as regras dos itens “a” e “b” anteriores não são cumulativas, ou seja, o recebimento 

em dobro será por um ou outro motivo.

Ao se realizar as compras o respectivo expositor/vendedor dará ao cliente/comprador um “vale cupom” com a identificação do 

comprador e do vendedor e o valor total negociado, para que seja trocado por cupons no estande da APRAS, localizado no 

mesmo pavilhão dos expositores.

Os cupons conterão campos para preenchimento dos dados da empresa cliente/compradora (nome da empresa, CNPJ, 

endereço, cidade/UF, telefone, nome do representante e CPF) e para resposta à pergunta promocional, devendo ser na 

sequência acondicionado na urna disponível no local, com identificação da promoção.

Parágrafo único: Eventuais saldos remanescentes nessa contabilização para troca do vale-cupom por cupons, que não forem 

suficientes para completar um múltiplo de R$1.000,00, serão acumulados com a compra seguinte, para fins de geração de 

cupons.

7 - PERGUNTA DA PROMOÇÃO:

“Qual feira supermercadista do Paraná que oferece superoportunidade para bons negócios?”

( ) Mercosuper

( ) Outra

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PRIMEIRA APURAÇÃO

DATA: 10/04/2019 15:00

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/04/2019 15:30 a 09/04/2019 22:30

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel NÚMERO: 10454 

BAIRRO: Vila Amelia MUNICÍPIO: Pinhais UF: PR CEP: 83320-005

LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório

PRÊMIOS

Quantidade  3

Descrição Notebook Compaq Dual Core 4GB 500GB Tela 14” Windows 10 Presario CQ31

Valor Unitário R$ 1.300,00

Valor Total R$ 3.900,00 

Ordem 1

SEGUNDA APURAÇÃO

DATA: 11/04/2019 15:00

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/04/2019 15:30 a 10/04/2019 22:30

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 - Vila Amelia, Pinh NÚMERO: 10454 BAIRRO: Vila 

Amelia MUNICÍPIO: Pinhais UF: PR CEP: 83320-005

LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório

Quantidade  3

Descrição Notebook Compaq Dual Core 4GB 500GB Tela 14” Windows 10 Presario CQ31

Valor Unitário R$ 1.300,00

Valor Total R$ 3.900,00 

Ordem 1

TERCEIRA APURAÇÃO

DATA: 11/04/2019 22:00

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/04/2019 15:30 a 11/04/2019 21:40

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel NÚMERO: 10454 BAIRRO: Vila Amelia MUNICÍPIO: Pinhais 

UF: PR CEP: 83320-005

LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório

PRÊMIOS

Quantidade  1

Descrição 01 (um) automóvel 0 (zero) km, Ford Ka Hatch "S", motor 1.0, 2018/2018.

Valor Unitário R$ 41.519,10

Valor Total R$ 41.519,10

Ordem 1

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios 7

Valor total da Promoção R$ 49.319,10

10 - FORMA DE APURAÇÃO:

Serão realizadas três apurações no Auditório Principal do Expotrade Convention Center, na presença de autoridades, diretoria 

da APRAS, expositores e demais interessados, distribuídas na seguinte ordem:

a) A primeira apuração distribuirá 3 notebooks e ocorrerá dia 10/04/2019, às 15:00 horas, aos cupons que forem depositados 

entre as 15h30 até às 22:30 horas do dia 09/04/2019;

b) A segunda apuração distribuirá 3 notebooks e ocorrerá dia 11/04/2019, às 15:00 horas, aos cupons que forem depositados 

entre as 15h30 até às 22:30 horas do dia 10/04/2019;

c) A terceira apuração distribuirá um carro e ocorrerá dia 11/04/2019, às 22:00 horas, aos cupons que forem depositados entre 

as 15h30 até às 22:00 horas do dia 11/04/2019;

Ao final de cada período de apuração a urna será lacrada e aberta novamente somente no horário da apuração, no auditório 

principal do Expotrade Convention Center, que é de livre acesso aos interessados.

Na data e horário da apuração, a urna será aberta e dela retirado manual e aleatoriamente um cupom por vez e entregue para 

duas testemunhas atestarem a regularidade da participação.

Verificada a regularidade da participação, será anunciado o ganhador; caso contrário, será desclassificado o participante e 

retirado um novo cupom e repetido o procedimento, até que se tenham definidos todos os ganhadores.

Os cupons retirados na primeira e segunda apurações que não forem desclassificados retornarão à urna para continuar partici-

pando das apurações seguintes. Os cupons contemplados na primeira e segunda apurações serão fotocopiados e reinseridos 

na urna para participar das apurações seguintes.

11 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:

Serão desclassificados os participantes que:

a) Não fornecerem informações suficientes e íntegras para identificação e localização do ganhador;

b) Não responderem corretamente à pergunta promocional;

c) Fraudarem a participação, mediante utilização de cupons falsos ou outros meios fraudulentos;

d) Descumprirem qualquer das cláusulas presentes no regulamento.

Parágrafo único: Verificada causa de desclassificação, será procedida à retirada de novo cupom, utilizando-se da mesma 

forma prevista em regulamento para identificação e validação do ganhador.

12 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:

O nome e razão social do ganhador serão anunciados no momento da realização do sorteio, através da leitura dos dados 

do cupom sorteado, após a respectiva validação, mediante serviço de som do local.

Os ganhadores serão notificados em até 07 dias da data da apuração, por telefone ou e-mail, ou pessoalmente no local e 

data da apuração, caso esteja presente.

13 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:

Os prêmios serão entregues na sede da APRAS – Associação Paranaense de Supermercados, situada a Rua Santo Antônio, 

917, Rebouças, CEP 80230-120, Curitiba, Paraná, telefone (41) 3263.7000, no prazo de 30 dias a contar da data da apuração, 

livre e desembaraçada de quaisquer ônus incluindo locomoção, hospedagem e alimentação, caso o contemplado resida 

em outro município.

As despesas com despachante, taxas, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento e emplacamento também são arcadas pela

promotora.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Local onde o Regulamento estará disponível: O regulamento ficará disponível na sede da APRAS e no site da Mercosuper 

2019.

Fica vedada a participação de sócios, diretores, representantes e colaboradores da promotora, da Fiedler Consultoria e das 

demais empresas que de alguma forma participem, direta ou indiretamente, da elaboração desta promoção comercial, bem 

como de seus parentes consanguíneos e afins até segundo grau, sendo de responsabilidade da empresa promotora a 

verificação de tais condições.

Ao participar desta promoção os candidatos concordam tacitamente com todas as disposições constantes do regulamento, 

de modo que a infração a qualquer uma de suas cláusulas invalidará o respectivo número da sorte e desclassificará o 

participante.

Presume-se que o contemplado não tenha qualquer embaraço fiscal, legal ou outro que o impeça de receber e/ou usufruir 

o prêmio distribuído.

Em conformidade ao art. 10 do Decreto no 70.951/72 não são objetos desta promoção, mediante a distribuição gratuita de 

prêmios, os seguintes produtos: Medicamentos, Armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas 

alcoólicas, fumo e seus derivados, e outros produtos que venham a ser relacionados pelo Ministro da Fazenda.

15 - TERMO DE RESPONSABILIDADE

Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional;

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;

Caso o contemplado seja menor de idade, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser representado por seu responsável 

legal; 

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;

O número do Certificado de Autorização deverá constar obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em todo material 

utilizado na divulgação da promoção;

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, e em atos que a complementarem.

Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção 'Consulta Pública da Promoção Comercial', no endereço 

https://scpc.seae.fazenda.gov.br e informe o número do Certificado de Autorização 06.001028/2019
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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
Compre e Concorra - Mercosuper 2019

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE No 06.001028/2019

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:

Razão Social: ASSOCIACAO PARANAENSE DE SUPERMERCADOS

Endereço: SANTO ANTONIO Número: 917 Complemento: CASA; Bairro: REBOUCAS 

Município: CURITIBA UF:PR CEP:80230-120

CNPJ/MF no: 76.731.454/0001-02

1.2 - Aderentes:

Razão Social:MILI S/AEndereço: BR CENTO E DEZESSEIS Número: 21501 Bairro: TATUQUARA 

Município: CURITIBA UF: PR CEP:81690-500

CNPJ/MF no:78.908.266/0001-24

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:

Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

PR

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:

09/04/2019 a 11/04/2019

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:

09/04/2019 a 11/04/2019

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:

Para participar da promoção “Compre e concorra”, as pessoas jurídicas participantes da 38o Feira e Convenção 

Paranaense de Supermercados – Mercosuper 2019, que será realizada no Expotrade Convention Center, situado à 

Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, no 10.454, Pinhais, Paraná, deverão realizar compras junto aos exposi-

tores/vendedores, por intermédio de seus representantes, em valor igual ou superior a R$1.000,00, para fins de emissão 

dos cupons.

A cada múltiplo de R$1.000,00 será gerado um cupom, sendo que haverá recebimento em dobro se o cliente/comprador:

a) For associado da APRAS – Associação Paranaense de Supermercados;

b) Fechar negócios com a empresa Mili S/A, patrocinadora da promoção.

Parágrafo único: Os supermercadistas poderão participar com quantos cupons desejarem, obedecida a regra de geração 

de cupons e com a ressalva de que as regras dos itens “a” e “b” anteriores não são cumulativas, ou seja, o recebimento 

em dobro será por um ou outro motivo.

Ao se realizar as compras o respectivo expositor/vendedor dará ao cliente/comprador um “vale cupom” com a identificação do 

comprador e do vendedor e o valor total negociado, para que seja trocado por cupons no estande da APRAS, localizado no 

mesmo pavilhão dos expositores.

Os cupons conterão campos para preenchimento dos dados da empresa cliente/compradora (nome da empresa, CNPJ, 

endereço, cidade/UF, telefone, nome do representante e CPF) e para resposta à pergunta promocional, devendo ser na 

sequência acondicionado na urna disponível no local, com identificação da promoção.

Parágrafo único: Eventuais saldos remanescentes nessa contabilização para troca do vale-cupom por cupons, que não forem 

suficientes para completar um múltiplo de R$1.000,00, serão acumulados com a compra seguinte, para fins de geração de 

cupons.

7 - PERGUNTA DA PROMOÇÃO:

“Qual feira supermercadista do Paraná que oferece superoportunidade para bons negócios?”

( ) Mercosuper

( ) Outra

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PRIMEIRA APURAÇÃO

DATA: 10/04/2019 15:00

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/04/2019 15:30 a 09/04/2019 22:30

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel NÚMERO: 10454 

BAIRRO: Vila Amelia MUNICÍPIO: Pinhais UF: PR CEP: 83320-005

LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório

PRÊMIOS

Quantidade  3

Descrição Notebook Compaq Dual Core 4GB 500GB Tela 14” Windows 10 Presario CQ31

Valor Unitário R$ 1.300,00

Valor Total R$ 3.900,00 

Ordem 1

SEGUNDA APURAÇÃO

DATA: 11/04/2019 15:00

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/04/2019 15:30 a 10/04/2019 22:30

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 - Vila Amelia, Pinh NÚMERO: 10454 BAIRRO: Vila 

Amelia MUNICÍPIO: Pinhais UF: PR CEP: 83320-005

LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório

Quantidade  3

Descrição Notebook Compaq Dual Core 4GB 500GB Tela 14” Windows 10 Presario CQ31

Valor Unitário R$ 1.300,00

Valor Total R$ 3.900,00 

Ordem 1

TERCEIRA APURAÇÃO

DATA: 11/04/2019 22:00

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/04/2019 15:30 a 11/04/2019 21:40

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel NÚMERO: 10454 BAIRRO: Vila Amelia MUNICÍPIO: Pinhais 

UF: PR CEP: 83320-005

LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório

PRÊMIOS

Quantidade  1

Descrição 01 (um) automóvel 0 (zero) km, Ford Ka Hatch "S", motor 1.0, 2018/2018.

Valor Unitário R$ 41.519,10

Valor Total R$ 41.519,10

Ordem 1

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios 7

Valor total da Promoção R$ 49.319,10

10 - FORMA DE APURAÇÃO:

Serão realizadas três apurações no Auditório Principal do Expotrade Convention Center, na presença de autoridades, diretoria 

da APRAS, expositores e demais interessados, distribuídas na seguinte ordem:

a) A primeira apuração distribuirá 3 notebooks e ocorrerá dia 10/04/2019, às 15:00 horas, aos cupons que forem depositados 

entre as 15h30 até às 22:30 horas do dia 09/04/2019;

b) A segunda apuração distribuirá 3 notebooks e ocorrerá dia 11/04/2019, às 15:00 horas, aos cupons que forem depositados 

entre as 15h30 até às 22:30 horas do dia 10/04/2019;

c) A terceira apuração distribuirá um carro e ocorrerá dia 11/04/2019, às 22:00 horas, aos cupons que forem depositados entre 

as 15h30 até às 22:00 horas do dia 11/04/2019;

Ao final de cada período de apuração a urna será lacrada e aberta novamente somente no horário da apuração, no auditório 

principal do Expotrade Convention Center, que é de livre acesso aos interessados.

Na data e horário da apuração, a urna será aberta e dela retirado manual e aleatoriamente um cupom por vez e entregue para 

duas testemunhas atestarem a regularidade da participação.

Verificada a regularidade da participação, será anunciado o ganhador; caso contrário, será desclassificado o participante e 

retirado um novo cupom e repetido o procedimento, até que se tenham definidos todos os ganhadores.

Os cupons retirados na primeira e segunda apurações que não forem desclassificados retornarão à urna para continuar partici-

pando das apurações seguintes. Os cupons contemplados na primeira e segunda apurações serão fotocopiados e reinseridos 

na urna para participar das apurações seguintes.

11 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:

Serão desclassificados os participantes que:

a) Não fornecerem informações suficientes e íntegras para identificação e localização do ganhador;

b) Não responderem corretamente à pergunta promocional;

c) Fraudarem a participação, mediante utilização de cupons falsos ou outros meios fraudulentos;

d) Descumprirem qualquer das cláusulas presentes no regulamento.

Parágrafo único: Verificada causa de desclassificação, será procedida à retirada de novo cupom, utilizando-se da mesma 

forma prevista em regulamento para identificação e validação do ganhador.

12 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:

O nome e razão social do ganhador serão anunciados no momento da realização do sorteio, através da leitura dos dados 

do cupom sorteado, após a respectiva validação, mediante serviço de som do local.

Os ganhadores serão notificados em até 07 dias da data da apuração, por telefone ou e-mail, ou pessoalmente no local e 

data da apuração, caso esteja presente.

13 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:

Os prêmios serão entregues na sede da APRAS – Associação Paranaense de Supermercados, situada a Rua Santo Antônio, 

917, Rebouças, CEP 80230-120, Curitiba, Paraná, telefone (41) 3263.7000, no prazo de 30 dias a contar da data da apuração, 

livre e desembaraçada de quaisquer ônus incluindo locomoção, hospedagem e alimentação, caso o contemplado resida 

em outro município.

As despesas com despachante, taxas, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento e emplacamento também são arcadas pela

promotora.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Local onde o Regulamento estará disponível: O regulamento ficará disponível na sede da APRAS e no site da Mercosuper 

2019.

Fica vedada a participação de sócios, diretores, representantes e colaboradores da promotora, da Fiedler Consultoria e das 

demais empresas que de alguma forma participem, direta ou indiretamente, da elaboração desta promoção comercial, bem 

como de seus parentes consanguíneos e afins até segundo grau, sendo de responsabilidade da empresa promotora a 

verificação de tais condições.

Ao participar desta promoção os candidatos concordam tacitamente com todas as disposições constantes do regulamento, 

de modo que a infração a qualquer uma de suas cláusulas invalidará o respectivo número da sorte e desclassificará o 

participante.

Presume-se que o contemplado não tenha qualquer embaraço fiscal, legal ou outro que o impeça de receber e/ou usufruir 

o prêmio distribuído.

Em conformidade ao art. 10 do Decreto no 70.951/72 não são objetos desta promoção, mediante a distribuição gratuita de 

prêmios, os seguintes produtos: Medicamentos, Armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas 

alcoólicas, fumo e seus derivados, e outros produtos que venham a ser relacionados pelo Ministro da Fazenda.

15 - TERMO DE RESPONSABILIDADE

Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional;

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;

Caso o contemplado seja menor de idade, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser representado por seu responsável 

legal; 

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;

O número do Certificado de Autorização deverá constar obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em todo material 

utilizado na divulgação da promoção;

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, e em atos que a complementarem.

Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção 'Consulta Pública da Promoção Comercial', no endereço 

https://scpc.seae.fazenda.gov.br e informe o número do Certificado de Autorização 06.001028/2019
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