
	  
	  

 
 

REGULAMENTO SORTEIO MERCOSUPER 2018 
 
1. Promoção válida na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
no período de 10/04/2018 a 12/04/2018 realizada pela 
Associação Paranaense de Supermercados – APRAS, com 
sede na Rua Santo Antônio, 917, bairro Rebouças, cidade de 
Curitiba/PR, CEP 80230-120, telefone – (41) 3263.7000 inscrita 
no CNPJ nº 76.731.454/0001-02. 
 
2. Para participar da promoção Compre e Concorra da Apras, 
evento de acesso livre ao público alvo, no período de 
10/04/2018 a 12/04/2018 com horário limite das 21:30h do dia 
12/04/2018 para depósito de cupons na urna, todas as 
empresas que efetuarem compras nos estandes dos 
expositores e que tenham respondido corretamente a pergunta: 
“Qual feira supermercadista do Paraná que oferece 
superoportunidade para bons negócios? 
 
3. Cada R$ 1.000,00 (Hum mil reais), valor cumulativo, em 
compras realizadas pelas empresas visitantes (pessoa jurídica)  
junto aos expositores dará direito a 01 (um) cupom para 
concorrer ao prêmio. 
Se a empresa visitante for um associado da Apras – 
Associação Paranaense de Supermercados terá direito a 02 
(dois) cupons para concorrer ao prêmio. 
 
4. O cupom deverá ser preenchido com os dados da empresa 
participante, número de CNPJ do estabelecimento, número de  
telefone, endereço completo, cidade/UF e responder a 
pergunta da promoção:  
Qual feira supermercadista do Paraná que oferece 
superoportunidade para bons negócios? 
 
5. Os cupons deverão ser depositados em urna localizada no 
Pavilhão Principal, estande da APRAS, Expotrade Convention 
Center, situado à Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 
10.454, Pinhais, Paraná, para participar da apuração até às  
 



	  
	  

 
21:30h do dia 12/04/2018. Após esse horário, a urna será 
lacrada e somente será reaberta na realização da respectiva 
apuração. 
 
6. Não poderão participar produtos vedados pelo Art. 10º do 
Decreto 70.951/72 sendo estes: medicamentos, armas e  
munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, 
bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados. 
 
7. Os expositores, no caso, vinícolas, distribuidora de bebidas e 
afins, poderão computar valor para o recebimento do cupom 
somente para as compras em bebidas potáveis com teor 
alcoólico inferior a treze (13) graus Gay Lussac, pois bebidas 
acima desse teor alcoólico serão vedadas como objeto de 
promoção comercial. 
 
8. É proibida a conversão do prêmio em dinheiro, de acordo 
com o Art. 15 – Parágrafo 5º do Decreto 70.951/72. 
 
9. Não poderão participar da promoção funcionários da 
empresa promotora. A empresa promotora providenciará a 
consulta por meio do banco de dados no momento da 
apuração. 
 
10. O auditor validará o cupom sorteado pelo locutor, no 
momento em que for retirado da urna, verificando o 
preenchimento total e legível do cupom e a correta resposta à 
pergunta. Caso não seja validado, outro cupom será sorteado 
até que se tenha o cupom válido; 
 
11. A empresa participante será excluída automaticamente da 
promoção em caso de fraude comprovada, e da não 
comprovação por meio dos documentos exigidos, podendo 
ainda responder por crime de falsidade documental; 
 
12. Forma de apuração: os cupons recebidos serão 
encaminhados para o local da apuração dentro de uma urna.  
 
 



	  
	  

 
Desta urna serão retirados aleatoriamente, quantos forem 
necessários em igualdade com o número de prêmios a 
distribuir. Os cupons não sorteados nos dois dias serão 
colocados em uma urna para que participem do sorteio do 
último dia, de forma cumulativa.	   Os cupons contemplados 
serão fotocopiados e inseridos na urna, para participar das 
apurações seguintes. 
 
13. O local da apuração é o Auditório Principal do Expotrade 
Convention Center, situado à Rodovia Deputado João 
Leopoldo Jacomel, 10.454, Pinhais, Paraná na Mercosuper - 37 
Feira e Convenção Paranaense de Supermercados. No dia 
11/04/2018 ás 13:00 horas sorteio de 03 (três) notebook, dia 
12/04/2018 ás 13:00 horas, sorteio de 03 (três) notebook . Os 
cupons não sorteados nos dias 11/04/2018 e 12/04/2018 serão 
depositados de forma cumulativa na urna para o sorteio do 
carro zero km ás 22:00 horas também no dia 12/04/2018 no 
Auditório Principal do Expotrade. 
A empresa promotora comprovará a propriedade do prêmio em 
até 08 (oito) dias antes da data da apuração, de acordo com  
o Art. 5º do Decreto 70.951/72. 
 
14. O resultado da promoção será divulgado em meios de 
comunicação da APRAS. A empresa participante contemplada 
será comunicada pela empresa promotora através de 
telefonema, carta registrada ou email.  
 
15. 01 (um) automóvel 0 (zero) km, modelo Sandero 
Authentique 1.0 2017/2018, cor vermelha, 04 (quatro) portas, 
freios ABS, ar condicionado, direção hidráulica, vidros 
dianteiros elétricos, valor unitário total R$ 39.087,00 (Trinta e 
nove mil, e oitenta e sete reais). 
06 (seis) notebook, novos, marca Positivo, modelo S6055, 
processador I3 Quad Core 1.8ghz, memória RAM 2GB, 
armazenamento 500HD, tela 14”, Windows 8.1 e dvd-rw, preço 
unitário total R$ 1.487,00 (hum mil quatrocentos e oitenta e 
sete reais). 

 



	  
	  

 
16. Os prêmios estarão expostos no local da promoção, ou 
seja, no Expotrade Convention Center, situado à Rodovia 
Deputado João Leopoldo Jacomel, 10.454, Pinhais, Paraná. 
 
17. 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. As despesas com despachante, taxas, 
IPVA e emplacamento também serão arcadas pela promotora. 

 
18. A empresa participante contemplada concorda com a 
utilização de seu nome, imagem e som de voz exclusivamente 
para a divulgação da promoção comercial pelo período de até 
01 ano a partir da data de apuração. 
 
19. 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. 
 
20. O PROCON local, bem como aos órgãos conveniados, em 
cada jurisdição receberá as reclamações devidamente 
fundamentadas, dos consumidores participantes. 
 
21. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – Certificado de Autorização 
CAIXA nº 6-2321/2017. 
	  


