REGULAMENTO – SORTEIO CARRO – NATAL PINTOS 2017
1 - Nome da promoção: Natal Pintos 2017.
2 - Modalidade da promoção: Assemelhada a Concurso.
3 - Autorização Caixa Ecônomica: Certificado nº 6-1804/2017.
4 - Promoção exclusiva para as Lojas Pintos: Pintos Magazine, Pintos Rio Branco, Pintos
Calçados, Pintos Frei Serafim, Pintos Shopping, Pintos Riverside e Pintos Rio Poty (área de
execução do plano: Teresina-PI):
Razão Social: Pintos Ltda.
Nome Fantasia: Pintos Magazine (Matriz)
CNPJ: 06.837.645/0001-60
Endereço: Rua Álvaro Mendes,1237 – Centro, Teresina-PI, CEP: 64000-060
Inscrição Estadual: 19.402.227-7, Fone: (86) 2107-4000
Razão Social: Pintos Ltda.
Nome Fantasia: Pintos Riverside (Filial)
CNPJ: 06.837.645/0002-40
Endereço: Av. Ininga, 1201 Loja H – 140/147 e 178/187 – Jockey, Teresina-PI, CEP : 64048-110
Inscrição Estadual: 19.402.287-0, Fone: (86) 3230-7500
Razão Social: Pintos Ltda.
Nome Fantasia: Pintos Rio Branco (Filial)
CNPJ: 06.837.645/0008-36
Endereço: Praça Rio Branco, 244 – Centro, Teresina-PI, CEP: 64000-140
Inscrição Estadual: 19.427.759-3, Fone: (86) 3194-6700
Razão Social: Pintos Ltda.
Nome Fantasia: Pintos Calçados (Filial)
CNPJ: 06.837.645/0004-02
Endereço: Rua Barroso,17 – Centro, Teresina-PI, CEP: 64000-130
Inscrição Estadual: 19.443.992-5, Fone: (86) 3194-9300
Razão Social: Pintos Ltda.
Nome Fantasia: Pintos Frei Serafim (Filial)
CNPJ: 06.837.645/0009-17
Endereço: Av. Frei Serafim, 2170 – Centro, Teresina-PI, CEP: 64000-020
Inscrição Estadual: 19.450.730-0, Fone: (86) 3194-7500
Razão Social: Pintos Ltda.
Nome Fantasia: Pintos Shopping (Filial)
CNPJ: 06.837.645/0011-31
Endereço: Rua das Tulipas ,500 – Jockey, Teresina-PI, CEP: 64049-140
Inscrição Estadual: 19.476.416-8, Fone: (86) 3194-3500
Razão Social: Pintos Ltda.
Nome Fantasia: Pintos Rio Poty (Filial)
CNPJ: 06.837.645/0012-12
Endereço: Av. Marechal Castelo Branco, 911 Sala 306 AQR e 305 ABCDEF, Porenquanto,
Teresina-PI, CEP: 64003-087
Inscrição Estadual: 19.571.392-3, Fone: (86) 3221-4953
5 - Período de participação: Das 15h do dia 19/11/2017 até às 12h do dia 11/01/2018.

6 - Indicação da quantidade, descrição detalhada e valores unitário e total do prêmio:
Quantidade
01

Descrição Completa
Carro Zero Quilômetro Jeep Compass Sport
2017/2018
Motor Flex 2.0 com câmbio automático de 6
marchas
166 CV Potência
Tração Dianteira
Cor Sólida
Ar-condicionado
Computador de Bordo
Air Bags

Valor Unitário
R$ 99.999,99

Valor Total
R$ 99.999,99

(Noventa e
nove mil,
novecentos e
noventa e nove
reais e noventa
e nove
centavos)

(Noventa e
nove mil,
novecentos e
noventa e nove
reais e noventa
e nove
centavos)

7 - O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro, exceto para os casos previstos no Artigo 20
da Portaria MF 41/08.
8 - Descrição detalhada da operação:
A cada R$ 50,00 (cinquenta reais) em compras nas lojas Pintos, no período: 15h do dia
19/11/2017 até às 12h do dia 11/01/2018, o cliente recebe um cupom, entregue no ato da compra
no caixa de pagamento. Válido somente para NOVAS COMPRAS. Não é válido para
PAGAMENTO DE PARCELAS DE CARNÊS.
Para participar da promoção, o cliente deverá preencher o cupom, recebido após a
compra, com seus dados pessoais (nome completo, número do RG, número do CPF, endereço,
cidade, estado, CEP, telefone com DDD, data de nascimento e número da nota/cupom fiscal),
responder corretamente à pergunta: “Em qual loja é impossível não comprar?” (RESPOSTA
CORRETA: PINTOS) e depositá-lo em uma das urnas nas Lojas Pintos. No cupom só será
permitido os dados de uma única pessoa.
O cupom deverá estar totalmente e corretamente preenchido, sem rasuras ou borrões que
impossibilitem a identificação do mesmo, só valendo o original.
O ato de colocar o cupom na urna para a participação nesta promoção caracteriza a
aceitação e o reconhecimento integral dos termos e condições deste regulamento.
OBS:
> Listas de Crédito vão gerar cupons para o Dono(a) da Lista.
> Na compra de Cartões Presentes os cupons serão gerados para quem usar o cartão.
> Em caso de venda cancelada fica invalidado o cupom.
Concorrem os clientes (somente pessoas físicas) que comprarem nas lojas Pintos das 15h
do dia 19/11/2017 às 12h 11/01/2018 e depositarem os cupons até este horário final nas urnas.
Os cupons deverão ser depositados em urnas localizadas em todas as lojas Pintos até o dia
09/01/2018, nos dias 10 e 11/01/2018 os participantes poderão depositar os cupons
exclusivamente na loja Pintos Shopping até 12h do dia 11/01/2018 para participar da apuração,
serão juntados nessa referida loja os cupons das demais lojas em um único recipiente. Após esse
horário, a urna será lacrada e somente será reaberta na realização da respectiva apuração, às
13h, do dia 11/01/2018, na loja Pintos Shopping (Rua das Tulipas, 500, Jóquei, CEP: 64.049-140 Teresina - PI), com acesso livre a todos os interessados.
Não poderão participar da promoção proprietários e funcionários da empresa. A
empresa promotora providenciará a consulta por meio do banco de dados no momento da
apuração.

Forma de apuração: os cupons recebidos serão encaminhados para o local da apuração e
colocados em recipiente centralizador. Desse recipiente, serão retirados aleatoriamente, tantos
cupons quantos forem necessários, até que o cupom sorteado esteja devidamente preenchido
com a resposta correta à pergunta e com preenchimento legível, correto e completo dos dados
pessoais, para que o cupom contemplado tenha direito ao prêmio. O prêmio será entregue
exclusivamente à pessoa cujo nome constar do cupom.
Data, hora e local da apuração: no dia 11/01/2018, às 13h, nas dependências da loja
Pintos Shopping (Rua das Tulipas, 500, Jóquei, CEP: 64.049-140 - Teresina-PI). A empresa
comprovará a propriedade do prêmio em até 8 (oito) dias antes da data da apuração, de acordo
com o Art. 5º do Decreto 70.951/72.
9 - Endereço completo do local de exibição do prêmio:
O prêmio será exibido na loja Pintos Shopping, Rua das Tulipas, 500 – Jockey – CEP:
64049-140. A imagem ilustrativa do prêmio oferecido nesta promoção será exibida no site
pintos.com.br e nos materiais de divulgação da campanha.
10 - Divulgação do Resultado:
O resultado da promoção será divulgado em cartazes nas lojas, site Pintos e redes sociais
da empresa. E o/a contemplado/a será comunicado pela empresa por meio de telefonema, pelo
número informado no cupom.
11 - Endereço completo do local de entrega do prêmio:
O prêmio será entregue na sede da empresa (Filial Pintos Shopping) no prazo de até 30
dias a contar da data da apuração para o/a contemplado/a sem quaisquer ônus. A empresa
promotora arcará com os custos de IPVA, transferência e emplacamento do veículo.
O(a) ganhador(a) deve apresentar cópias autenticadas dos documentos: RG, CPF e
comprovante de residência para checagem dos dados indicados no cupom. Caso o(a) ganhador
(a) do prêmio seja menor de 18 anos, deverá estar acompanhado do seu representante legal,
devidamente munido com a documentação comprobatória de sua condição, para o recebimento e
usufruto do prêmio que será entregue em nome do(a) menor.
Nessa ocasião, o contemplado deverá assinar 02 (duas) vias do “Recibo de Entrega de
Prêmio” cujas originais serão armazenadas pela loja para a instrução do processo de prestação
de contas perante a Centralizadora Nacional de Promoções Comerciais (CEPCO) da Caixa
Econômica Federal.
12 - Formas de divulgação da promoção na mídia:
A campanha da promoção Natal Pintos 2017 será veiculada nas emissoras locais por meio
de VTs 30”, em paineis de LED com VTs 10”, outdoors, adesivos, placas e lonas nas lojas,
camisetas, cartazes, VTs e posts no facebook e instagram e anúncios no site Pintos.
13 - Prescrição do direito ao prêmio:
Caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo de 180 dias contados a partir da data
da apuração, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido pela
empresa ao Tesouro Nacional como Renda da União, no prazo subsequente de 10 (dez) dias
conforme art. 6º do Decreto 70.951/72.
14 - Divulgação da imagem do contemplado:
O/a contemplado/a concorda com a utilização de seu nome, imagem e som de voz, sem
ônus para a empresa promotora, exclusivamente para a divulgação da promoção comercial pelo
período de até 1 (um) ano a partir da data de apuração.

15 - As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes da
promoção deverão ser preliminarmente dirimidas pelos seus respectivos organizadores e,
posteriormente, submetidas à CAIXA/CEPCO. O PROCON local, bem como os órgãos
conveniados, em cada jurisdição receberão as reclamações devidamente fundamentadas, dos
consumidores participantes.
Disposições Gerais:
1. O regulamento completo da campanha estará disponível no site da loja: pintos.com.br.
2. A resposta correta da pergunta é Pintos.
3. O número do Certificado de Autorização emitido pela CAIXA consta, de forma clara e precisa,
em todo o material utilizado na divulgação da promoção, bem como no cupom e no
regulamento da campanha.
Teresina, 28 de agosto de 2017.

_______________________________
Marco Antônio de Carvalho Pinto
Diretor Comercial
Pintos Ltda.

