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REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO 

Todo Natal tem um Lado Boulevard 2019 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 02.005683/2019 

1 - EMPRESAS PROMOTORAS: 

 
1.1 - Empresa Mandatária: 
Razão Social: FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO BOULEVARD SHOPPING BAURU 
Endereço: GENERAL MARCONDES SALGADO QUADRA Número: 11-39 Bairro: CHACARA DAS FLORES 
Município: BAURU UF: SP CEP:17013-113 
CNPJ/MF nº: 27.039.489/0001-61 

 
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO: 

Vale-Brinde 

 
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 
SP 

 
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO: 

02/12/2019 a 24/12/2019 
 

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 

02/12/2019 a 24/12/2019 

 
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: 
A promoção “Todo Natal tem um Lado Boulevard 2019” na modalidade vale brinde, será realizada pelo Boulevard 
Shopping Bauru, Razão Social: Fundo de Promoção e Propaganda do Boulevard Shopping Bauru, localizado na 
Rua General Marcondes Salgado, 11-39, Chácara das Flores, Bauru-SP, inscrita no CNPJ/MF nº 27.039.489/0001- 
61 com período de participação de 02 de dezembro de 2019 a 24 de dezembro de 2019, ou até o término dos 
estoques dos brindes a serem distribuídos nessa promoção, o que ocorrer primeiro. 

Poderá participar da promoção qualquer pessoa física que possua CPF válido na base de dados da Receita 
Federal. 
Ao juntar R$ 300,00 (trezentos reais) em compras nas lojas ou quiosques integrantes do Boulevard Shopping 
Bauru, dentro do período de vigência, entre de 02 de dezembro de 2019 até às 18h do dia 24 de dezembro de 
2019, e nas condições previstas neste regulamento, mediante apresentação da nota fiscal e/ou cupom fiscal e 
dados pessoais no local indicado para troca, o participante terá direito a receber 1 (um) Chocottone Casa Bauducco 
500gr, enquanto durar o estoque de brindes. 
É obrigatório que os participantes desta promoção apresentem documentos e dados pessoais válidos e 
atualizados, como CPF, RG, número de telefone, nome, endereço e e-mail no ato da troca. 
Para participar, basta apresentar as notas fiscais de compras nas lojas do Boulevard Shopping Bauru, realizadas 
dentro do período de vigência da promoção, observando as exceções citadas neste regulamento, no ponto de 
trocas localizado no piso L2, do Boulevard Shopping Bauru. 

O valor de R$ 300,00 (trezentos reais) será acumulativo, ou seja, notas e cupons fiscais de compras realizadas nas 
lojas participantes poderão ser somados até que se complete o valor mínimo necessário para efetivação da troca. 
Já o valor residual será desconsiderado, pois será liberado apenas um brinde por CPF. 
A título exemplificativo, comprovantes de compras apresentados no Balcão de Trocas da promoção, de valor igual 
a R$ 400,00 (quatrocentos reais), darão direito ao participante a 01 (um) brinde promocional, sendo o saldo de R$ 
100,00 (cem reais) não serão armazenados para futuras trocas. 

Cada cliente só poderá receber, nesta promoção, 01 (um) brinde, em uma única troca. Após esta troca, o mesmo 
cliente não poderá participar mais da promoção, tendo em vista o limite individual estabelecido. O sistema negará 
automaticamente, a entrega do segundo brinde ao mesmo cliente/CPF. 

Será permitida a troca, durante todo o período de participação desta promoção, de, no máximo, 1 (um) brinde por 
cada CPF participante. Caso o cliente atinja o limite de trocas e ainda possuir saldo remanescente no sistema, este 
será desconsiderado, não sendo possível transferir para outro cadastro ou reaproveitá-lo em outras promoções. 
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Somente serão válidas as notas e/ou cupons fiscais e/ou comprovantes de compras de aquisição originais emitidos: 
(i) pelas lojas e quiosques sediados no Boulevard Shopping Bauru; e (ii) com data de emissão dentro do período de 
participação desta promoção, qual seja, de 02 de dezembro de 2019 até às 18h do dia 24 de dezembro de 2019, 
observado o horário de encerramento da fila para cadastro e troca e o limite de estoque de brindes. 
O ponto de troca obedecerá ao seguinte horário de funcionamento: 
Período de 02 à 13/12 das 10h à 22h20. 

De 14 à 23/12, das 10h às 23h20. 
Dia 24/12, das 9h às 18h20. 
O estoque de até 6.500 unidades é composto por um único modelo Chocottone. No dia 24.12.2019 o fechamento 
da fila de atendimento será às 18h15, sendo atendidos todos que nesse momento estiverem na fila de atendimento, 
até o limite de estoque dos brindes. 
É de responsabilidade do consumidor verificar a integridade do item promocional no momento de sua entrega, não 
sendo aceitas reclamações ou trocas posteriores, mesmo que haja disponibilidade de brindes no estoque. 
Considerando que o cadastro na promoção será informatizado, no caso de uma eventual falha operacional de 
sistema, inclusive por falta de energia elétrica, o procedimento de cadastro e troca será suspenso, até que se 
regularize o sistema, permanecendo inalteradas todas as regras e condições de validade de participação nesta 
promoção. 

O acesso aos brindes promocionais será restrito às pessoas previamente credenciadas pela Promotora. 
O ponto de troca, localizado no Piso L2, do Boulevard Shopping Bauru funcionará nos horários anteriormente 
especificados, sendo certo que serão atendidas todas as pessoas que estiverem na fila até este horário. 
Para o encerramento da fila do ponto de trocas, às 18h15 do dia 24.12.2019, valerá o horário dos computadores do 
ponto de trocas da promoção, e serão atendidas todas as pessoas que entrarem na fila até o horário previsto para 
o término do seu funcionamento. 

O Boulevard Shopping Bauru priorizará o atendimento de idosos, portadores de deficiência física, gestantes e 
adultos com crianças de colo. 
As notas e cupons fiscais apresentados no ponto de trocas receberão um carimbo e não poderão ser 
reapresentados. 

Não será admitida, para efeito de troca, nota(s) fiscal(is) e/ou cupom(ns) fiscal(is) ilegíveis, rasurados ou que 
tenham quaisquer modificações, bem como a apresentação isolada de comprovante de débito ou faturas de cartão 
de crédito ou débito, sem que haja a apresentação da respectiva nota fiscal ou cupom fiscal de qualquer loja, 
comprovando que a compra foi realizada na loja do Boulevard Shopping Bauru. 

Os brindes promocionais não poderão ser convertidos em dinheiro, nem tampouco serem trocados por outros 
produtos. 

Os brindes não poderão ser trocados, pois destinado unicamente à presente promoção comercial. 
Os participantes que manipularem, violarem ou fraudarem este regulamento para participar da promoção, não terão 
direito ao brinde promocional. Serão igualmente excluídas de participação, as lojas cujos lojistas e/ou funcionários, 
manipularem, violarem ou fraudarem este regulamento. 

Todos os participantes deverão observar as condições, formas e prazos de participação, assim como deverão 
informar os dados cadastrais, atualizados, sendo sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer 
tipo de fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil. 

Caso ocorra o término dos estoques dos brindes do Boulevard Shopping Bauru antes do dia 24/12/2019, essa 
promoção será encerrada imediatamente. O encerramento da promoção será comunicado pelo shopping através  
de divulgação interna e através do endereço www.facebook.com/boulevardshoppingbauru 

 
 
 
 
 

 
7 - BRINDES: 

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 02/12/2019 10:00 a 24/12/2019 18:00 

PRÊMIOS 

6.500 Chocottone Casa Bauducco 500gr 
* serão distribuídas até 6.500 unidades 

8 - PREMIAÇÃO TOTAL: 

 
11,71 76.115,00 

 

 
6.500 76.115,00 

Valor total da Promoção R$ Quantidade Total de Prêmios 

Quantidade Descrição Valor R$ Valor Total R$ 

 

http://www.facebook.com/boulevardshoppingbauru
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9 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: 

Não serão aceitos, para efeitos de troca nesta promoção, nota(s) e/ou cupom(ns) fiscal(is) e/ou comprovantes de compras 
ilegíveis, xerocados, rasurados ou que tenham quaisquer modificações; comprovantes de cinema e teatro; notas e/ou cupons 
fiscais relativos à compra de armas, munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, medicamentos, bebidas 
alcoólicas, fumos e seus derivados, de acordo com a disposição dos artigos 10 e 13 do Decreto n.º 70.951/72. 

 
Para fins do item anterior, não serão computadas para fornecimento de cupons de participação as compras de medicamentos 
realizadas em farmácias e drogarias, entretanto, serão consideradas válidas as compras referentes a produtos como: artigos de 
higiene pessoal, cosméticos e perfumaria. Da mesma forma, com relação aos restaurantes e quiosques, também não serão 
considerados válidos para participar as bebidas alcoólicas, fumos e seus derivados, sendo somente considerados os valores 
referentes aos demais produtos que não forem proibidos pelo artigo 10, acima citado. Quanto ao cinema, somente serão aceitas 
as notas/cupons fiscais relativas à bomboniere. 

 
Também, não serão aceitos, para fins de participação nessa promoção, os cupons e/ou notas fiscais emitidos: pelo 
estacionamento, pelas Casas de Câmbio e pelas lojas não participantes; assim como aqueles referentes a serviços bancários ou 
jogos eletrônicos. 

 
Ficam os participantes, cientes, desde já, que o cadastro na promoção é individualizado, por meio do CPF, e que os valores das 
notas/cupons fiscais, assim como o eventual saldo acumulado, não poderão, em hipótese alguma, serem transferidos e/ou 
divididos com outro(s) participante(s), independentemente do grau de parentesco e/ou amizade. Da mesma forma, não será 
admitida, por força de legislação fiscal, “divisão de valores de notas fiscais” entre participantes no ato da compra. 

 
Serão aceitos, no máximo, 03 (três) comprovantes de compra emitidos pela mesma loja e/ou quiosque participantes e/ou 04 
(quatro) comprovantes de compra emitidos pelo mesmo fast-foods e/ou restaurantes participantes do Boulevard Shopping 
Bauru, e para a mesma pessoa. Os demais comprovantes emitidos nestas mesmas condições serão verificados pelo Shopping, 
e em caso de confirmação de alguma irregularidade, serão simplesmente desconsiderados e invalidados, mediante a aposição 
de carimbo pelos promotores da promoção, para o fim de participação nesta promoção. 

 
Quanto aos estabelecimentos comerciais localizados no interior do Boulevard Shopping Bauru, que por alguma razão, são 
desobrigados de emitir Nota Fiscal ou cuja Nota Fiscal é entregue apenas posteriormente ao pagamento do produto ou serviço, 
ou quando, excepcionalmente, o comprovante de compra, por força da legislação tributária, for equiparado a um documento 
fiscal, o Shopping se reserva o direito de avaliar caso a caso, com base no tipo de comprovante de compra a ser apresentado 
pelo cliente no Balcão de Trocas, a fim de que este possa ter direito aos cupons de participação nessa promoção, cabendo à 
Promotora a decisão final. 

 
Não será permitido que terceiros efetuem a troca das notas/cupons fiscais em nome do participante da promoção. 

 
Fica vedada a participação dos que não possuem CPF cadastrado na Receita Federal do Brasil; das pessoas jurídicas; dos 
sócios, acionistas, funcionários, empregados, das seguintes empresas: FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO 
BOULEVARD SHOPPING BAURU, das lojas estabelecidas no Boulevard Shopping Bauru, bem como todas as empresas 
parceiras, fornecedoras e prestadoras de serviço desta promoção, sendo a identificação de tais condições efetuadas pelo 
Shopping por meio de listagem de RH, no momento da apuração. 

 
Serão desclassificadas automaticamente desta promoção, também, a qualquer momento, a participação com fraude 
comprovada; efetuada por meio de obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita; ou que não cumprir quaisquer das 
condições deste Regulamento, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes casos, a participação: (i) com mais de um CPF; 

(ii) em que não haja a efetiva confirmação da comprovação da condição de participação e (iii) que utilize mecanismos que criem 
condições irregulares e/ou desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de participação desta promoção. 

 
 
 
 

10 - ENTREGA DOS PRÊMIOS: 

A entrega dos brindes é instantânea, no ato do cadastramento na promoção. 
 

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

A distribuição dos prêmios é gratuita, não cabendo ônus aos contemplados. 

 
O ganhador autoriza, desde já, como consequência da conquista do prêmio, a utilização de seu nome, imagem e som de voz, 
em qualquer um dos meios escolhidos pelas Promotoras, para divulgação desta campanha, pelo período de 01 (um) ano 
contado da data da apuração e assim como os demais participantes, autoriza, também, a utilização de seus dados, como 
endereço físico, eletrônico, telefone e demais dados constantes do cupom/cadastro, desde que não fira o Código de Defesa do 
Consumidor, com o propósito de formação e/ou atualização de cadastro das Promotoras, reforço de mídia publicitária e 
divulgação do evento em referência, sem nenhum ônus para estas, sendo certo, porém, o comprometimento da não 
comercialização e a não cessão, ainda que a título gratuito. 

 
Todas as empresas aderentes desta promoção são pessoas jurídicas que exercem atividade comercial, conforme disposto no 
parágrafo 1º, do artigo 1º da Lei nº 5768/71. 
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Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de 
Regulação de Promoção Comercial, em 18/11/2019 às 14:47, conforme horário oficial de 
Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de 

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

Fica, desde já, eleito o foro da circunscrição especial judiciária do participante, para solução de quaisquer questões, referentes 
ao Regulamento da presente promoção. 

 
As dúvidas não previstas neste Regulamento serão dirimidas por uma comissão composta por 03 (três) representantes do 
Boulevard Shopping Bauru, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis. 

 
O regulamento completo desta promoção será disponibilizado no ponto de trocas da promoção, bem como estará disponível no 
site do Boulevard Shopping Bauru (www.boulevardshoppingbauru.com.br), sendo que a participação nesta promoção caracteriza 
a aceitação de todos os seus termos e condições. 

 
Esta campanha promocional, assim como seu Regulamento, poderão ser alterados, suspensos e/ou cancelados, pelo Boulevard 
Shopping Bauru, por motivos de força maior e/ou caso fortuito, que venham a comprometer o regular andamento da promoção, 
mediante prévio aviso publicado no interior do Shopping e no site www.boulevardshoppingbauru.com.br. 

A participação na promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições deste Regulamento. 

 
 

12 - TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha 
autorizada; 

 
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; 

 
Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, 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; 

 
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, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88 
de 2000, e em atos que as complementarem. 

 
A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação 
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971. 

 
 
 

 

http://www.boulevardshoppingbauru.com.br/

