
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

CAMPANHA DIA DOS PAIS - STUDIO 5 SHOPPING E CONVENÇÕES

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE/ME Nº 02.021463/2022

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING
Endereço: RODRIGO OTAVIO Número: 3373 Complemento: SALA  01 Bairro: CRESPO Município: MANAUS UF:
AM CEP:69073-177
CNPJ/MF nº: 33.386.796/0001-11

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Vale-Brinde

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
05/08/2022 a 14/08/2022

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
05/08/2022 a 14/08/2022

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
No período de 9h do dia 05/08/2022 até 21h do dia 14/08/2022, será realizada pelo Studio 5 Shopping e
Convenções, localizado na Av. Rodrigo Otávio, 3555 - Distrito Industrial I, Manaus - AM, 69075-005 uma promoção
da modalidade Compre e Ganhe para premiar os consumidores que efetuarem compras nas lojas participantes.

Poderão participar da promoção todas as pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos, portadoras de RG e
CPF/MF, residentes no território nacional. Os participantes, no ato da sua participação aderem às disposições aqui
previstas, declarando que leram, compreenderam e têm total ciência de todo o teor deste regulamento.

Para participar da promoção e fazer jus ao brinde oferecido, o consumidor deverá efetuar compras no somatório de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) nas lojas do Studio 5 Shopping e Convenções participantes da promoção e
cadastrar as notas/cupons fiscais no balcão da promoção localizado próximo à praça de alimentação do shopping,
durante o período de 05/08 a 14/08/2022 ou enquanto durar o estoque de brindes.
O valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em compras poderá resultar da soma de diversos cupons ou
notas fiscais emitidas pelas lojas participantes (consultar rol de lojas participantes). Entretanto, independentemente
do valor que ultrapassar R$ 250,00 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes durante o
período da promoção, cada participante só poderá retirar um brinde por CPF 1 (um) Kit Tucan Brew contendo uma
cerveja artesanal de 500ml e um snack de 48g).

Fica estabelecido o limite de 1 (um) Kit Tucan Brew por consumidor/CPF mesmo que o valor de suas compras
ultrapasse o valor equivalente ao limite de R$ 250,00 estipulado para cada consumidor.

Para receber o Kit Tucan Brew correspondente(s) às suas compras, o consumidor deverá dirigir-se ao balcão da
promoção, próximo à praça de alimentação do shopping, e cadastrar suas notas/cupons fiscais. Estes receberão
um carimbo, ficando inutilizados para novas trocas.

Para fazer o cadastro e participar da promoção, o consumidor deverá informar seu nome completo, número do seu
CPF, bairro da residência, idade, gênero e frequência de visitas ao Studio 5. O número do CPF será utilizado para
verificação do limite do Kit Tucan Brew por consumidor nos termos aqui previstos e para a checagem da presença
do consumidor beneficiado no momento da utilização do brinde.
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Transcorrido o prazo da campanha do Dia dos Pais, ou seja, após 14/08/2022, o número do CPF do consumidor
será automaticamente descartado/eliminado pelo Studio 5 Shopping e Convenções.

Não será permitida nesta promoção a utilização de valores residuais de notas e/ou cupons fiscais já utilizados em
outras trocas desta promoção, ou seja, o cliente que realizar uma compra e apresentar suas notas fiscais no valor
total de R$ 300,00 (trezentos reais), terá direito a 01 (um) Kit Tucan Brew e os R$ 50,00 (cinquenta reais) restantes
não serão computados no sistema para uma próxima troca nem, tampouco, repassados créditos de notas a
terceiros.

Somente serão válidas as notas fiscais originais e em perfeito estado de conservação das lojas do Studio 5
Shopping e Convenções aderentes à promoção (consultar rol de lojas participantes). Caso haja suspeita de fraude,
defeito ou vício que impeçam a verificação da autenticidade da(s) nota(s) fiscal(is), a(s) mesma(s) será(ão)
recolhida(s) para averiguação, ficando o portador sujeito às análises da comissão do Studio 5 Shopping e
Convenções.

Notas fiscais sequenciais e/ou de mesma data, emitidas pelo mesmo estabelecimento, para a mesma pessoa,
serão passíveis de conferência junto à loja que efetuou a venda, podendo vir a ser desconsideradas, a exclusivo
critério do Studio 5 Shopping e Convenções, dependendo do caso, sendo as mesmas também carimbadas.

O brinde desta campanha do Dia dos Pais é exclusivamente 1 (um) Kit Tucan Brew contendo uma cerveja
artesanal de 500ml e um snack sabor macaxeira ou batata doce no qual o cliente estará sujeito a disponibilidade
sem a opção de selecionar o sabor.

Todos os brindes recebidos nesta campanha são intransferíveis.

7 - BRINDES:

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 05/08/2022 09:00 a 14/08/2022 21:00

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

15,68 15.680,001.000 1 (um) Kit Tucan Brew contendo uma cerveja artesanal de 500ml
e um snack sabor macaxeira ou batata doce no qual o cliente
estará sujeito a disponibilidade sem a opção de selecionar o
sabor. Teor alcoólico inferior a 13 graus Gay Lussac.

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

15.680,001.000

9 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não serão admitidos: (i) Utilizar notas fiscais de terceiros; (ii) Solicitar o cadastro em nome de terceiro; (iii) Utilização de nota
fiscal emitida em nome de pessoa jurídica; (iv) Nota fiscal/cupom fiscal emitidos por lojas que não tenham o mesmo CNPJ das
lojas aderentes à promoção; (v) Nota fiscal/cupom fiscal cuja transação tenha sido feita fora do período de 9h do dia 05/08/2022
até 21h do dia  14/08/2022; (vi) Nota fiscal/cupom fiscal de transações realizadas fora do Shopping em lojas cujo CNPJ não é
aderente à promoção; (vii) Reimpressão de nota fiscal/cupom fiscal de estabelecimentos comerciais, ou com quaisquer
irregularidades, rasuras ou informações não verídicas, as quais cancelarão os comprovantes de vendas; (viii) Qualquer outro
documento de compra (exceções expressamente previstas neste Regulamento: No caso de agência(s) de viagem(ns) será(ão)
aceito(s) para participar da promoção, comprovante de compra de passagens ou de pacotes mediante de apresentação de
recibo com CNPJ, data e valor da compra. No  caso  de  academia(s)  será(ão)  aceito(s)  para  participar  da  promoção,
somente  o contrato  de  aquisição,  emitido  durante  o  período  da  promoção,  não  sendo  valido  o comprovante de
pagamento da mensalidade); (ix) Nota fiscal/cupom fiscal rasurados; (x) Da  mesma  forma,  não  serão  válidos  para  participar
da  promoção  comprovantes bancários,  lotéricos,  dos  correios,  de  clínicas  médicas,  planos  de  saúde,  vallet,
estacionamento,  casa  de  câmbio,  lava  rápido,  compra/financiamento  de  imóvel, automóvel e moto bem como qualquer
outro serviço que não obtenha nota fiscal com nome do estabelecimento, CNPJ e Endereço localizado no Studio 5.  (xi) 1ª via
dos comprovantes de venda do cartão desacompanhada da respectiva nota/cupom fiscal.
Não serão aceitos, para efeitos de troca nesta promoção, nota(s) e/ou cupom(ns) fiscal(is) ilegíveis, xerocados, ainda que
autenticados em cartório, rasurados ou que tenham quaisquer modificações; comprovantes isolados de pagamento com cartão
de crédito ou débito; faturas de cartão de crédito. Por força do  artigo  10,  do  Decreto  70.951/72,  não  terão  validade,
também,  para participação nesta promoção, as notas fiscais e/ou os cupons
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fiscais referentes à compra de medicamentos, bebidas alcoólicas com teor alcoólico superior a 13 graus Gay Lussac, fumos e
seus derivados, armas de fogo e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido.

Também não será permitida a participação de funcionários do Shopping, das lojas locatárias do Shopping, dos lojistas,
vendedores, caixas, balconistas, estoquistas e demais empregados com vínculo com as lojas participantes, das empresas
terceirizadas que prestem serviço dentro do Shopping, bem como todos os envolvidos no desenvolvimento e realização do
evento.
As notas e/ou cupons fiscais emitidos por drogarias/farmácias somente serão consideradas, para efeito de atribuição de cupons
para participação nesta promoção, quando referentes às compras, respectivamente, de artigos de higiene pessoal, perfumaria e
cosméticos. Portanto, as compras de medicamentos, bebidas alcoólicas, fumos e derivados e ticket de filme não serão
computadas.
Ficam os participantes, cientes, desde já, que não poderão utilizar de meios escusos para adquirir as notas ou cupons fiscais
para participar desta promoção e/ou de mecanismos que criem condições de cadastramento irregular, desleais ou que atentem
contra os objetivos e condições de participação previstas neste Regulamento, que é a compra de produtos/serviços pelo
participante que se cadastrou na promoção nas lojas/quiosques deste Shopping, situações essas que, quando identificadas,
serão consideradas, a qualquer momento, como infração aos termos do presente Regulamento, ensejando o impedimento da
participação com imediato cancelamento da inscrição do participante, ainda que nem todas as suas participações tenham se
valido destes meios sem prejuízo, ainda, das medidas cabíveis e/ou ação de regresso a ser(em) promovida(s) pela promotora
em face do infrator.

10 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Os brindes serão entregues, SEM ÔNUS, no Ponto de Trocas desta promoção, localizado na praça de alimentação do shopping.
Caso ocorra o término dos brindes a serem distribuídos nesta promoção, antes do dia 14/08/2022, essa promoção será
automaticamente encerrada.
Nesse caso, o encerramento da promoção será comunicado pelo Shopping por meio de divulgação interna e no site
www.studio5.com.br estando, ainda, essa informação disponível na Central de Trocas e na Administração do Shopping.
Os brindes a serem distribuídos nessa promoção não poderão ser convertidos em dinheiro, tampouco serem trocadas por outro
brinde e/ou outro produto.
Caso na ocasião do recebimento do brinde sejam constatadas quaisquer irregularidades que venham a constituir vício ou defeito
do produto como um todo, o participante da promoção deverá solicitar ao Shopping a troca imediata do brinde por outro em
perfeitas condições. Reclamações fundamentadas posteriores deverão ser feitas diretamente no SAC – Serviço de Atendimento
ao Cliente disponível na sala de segurança do shopping ou no telefone (92) 99128-3687, sendo que a responsabilidade do
Shopping em relação ao participante cessará com a conclusão do processo de troca.

11 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
Não será aceita a troca e/ou substituição do brinde, por outro de qualquer natureza, ou conversão do brinde em dinheiro de
acordo com o Art. Parágrafo 5º do Decreto 70951/72.

Serão de exclusiva responsabilidade do participante a retirada do brinde, de acordo com as regras aqui descritas. Em caso de
perda ou extravio do brinde, este não será substituído em hipótese alguma.

Os demais dados informados pelo consumidor no momento do cadastro permanecerão na base de dados do shopping de forma
anonimizada pelo prazo de até um ano, nos termos da Portaria 41/MF, ou seja, serão utilizados meios técnicos razoáveis e
disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais o dado perderá a possibilidade de associação, direta ou indireta, ao
consumidor. Desta forma, fica afastada a incidência da Lei nº 13.709/2018, por não se caracterizarem como “dados pessoais”
nos termos do artigo 12 da referida Lei.

Os dados pessoais do consumidor nos termos previstos acima serão utilizados exclusivamente para fins da presente promoção,
mediante consentimento expresso do consumidor, formalizado ao final do seu cadastro através do seu “de acordo” aos termos
do presente regulamento. A não concordância do consumidor com os termos deste regulamento e utilização dos seus dados
pessoais acarretará na impossibilidade de sua participação na presente promoção, tendo em vista o limite do Kit Tucan Brew
disponibilizados por número de CPF.

Os clientes agraciados com a promoção concordam em autorizar o uso de sua imagem e som de voz em quaisquer meios
necessários para a divulgação da promoção, sem quaisquer ônus adicionais ao Studio 5  Shopping e Convenções pelo período
de um ano, a contar do término da promoção.

O consentimento outorgado pelo consumidor poderá ser revogado, de acordo com o que prevê a Lei, a qualquer momento,
mediante solicitação encaminhada ao e-mail de atendimento do Shopping: marketing@studio5.com.br.

A presente promoção estará aberta ao público para participação no período de 05/08/2022 a 14/08/2022, no horário de
funcionamento das lojas do Shopping.

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações de participantes serão dirimidas pelos organizadores da promoção. Este
regulamento estará disponível para consulta no site www.studio5.com.br.
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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; à exceção das promoções comerciais realizadas por concessionária ou permissionária
de serviço de radiodifusão, nos termos do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971;

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.

Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba
"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv, .xls ou .zip e cada arquivo poderá ter até 250 MB.

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.

Documento assinado eletronicamente por Antonia Alberlania Ferreira Rufino, Assistente
Técnico, em 28/07/2022 às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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