
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

PROMOÇÃO “Papai em Dubai”

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 06.004130/2019

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER IGUATEMI
Endereço: WASHINGTON SOARES Número: 85 Bairro: AGUA FRIA Município: FORTALEZA UF: CE CEP:60811-
340
CNPJ/MF nº: 73.870.891/0001-00

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
CE

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
02/08/2019 a 26/08/2019

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
02/08/2019 a 25/08/2019

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Poderá participar da promoção, qualquer cliente, pessoa física residente e domiciliada no municípi de Fortaleza -
CE e Região Metropolitana, que efetuar compras mediante qualquer forma de pagamento conforme estabelecido
neste plano de operações, no período entre 02/08/2019 a 25/08/2019, de segunda-feira a sábado das 10h às 22h,
aos domingos das 10h30 às 22h, salvo horários especiais a serem divulgados pelo Shopping. No dia 25/08/2019, o
balcão de trocas fechará às 21h30.

A cada R$ 300,00 em notas ou cupons fiscais de compras realizadas nas lojas aderentes a esta promoção
comercial, mediante qualquer forma de pagamento, durante o período de 02/08/2019 até às 20h30 do dia
25/08/2019, o consumidor terá o direito de retirar 01 cupom para participar da promoção comercial referida acima.
Os consumidores que, durante o período de participação nesta promoção, comparecem ao Posto de Troca para a
apresentação dos comprovantes de compra e apresentarem em seus smartphones o aplicativo do Shopping
Iguatemi Fortaleza já instalado no aparelho, farão jus ao recebimento de cupons em triplo, de modo que, a cada R$
300,00 (trezentos reais) em compras, receberão três cupons de participação, sendo tal benefício válido uma única
vez por CPF cadastrado.

Os comprovantes fiscais serão carimbados para que não possam ser reutilizados para a mesma finalidade, sendo o
valor excedente à quantia de R$ R$ 300,00 (trezentos reais) ou seus múltiplos descartado.

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 não poderão, em hipótese alguma, ser transferidos e/ou divididos com outro(s)
participante(s), independente do grau de parentesco e/ou amizade. Da mesma forma, não será permitida, por força
de legislação fiscal, “divisão de notas fiscais” entre participantes no ato da compra.

A obtenção de cupom será feita da seguinte maneira: o balcão da promoção será localizado no piso térreo do
Shopping. O cliente deverá, obrigatoriamente, dirigir-se à central da promoção, apresentar as notas fiscais de
compras realizadas no interior do Shopping, nas lojas aderentes, durante o período de participação da promoção e
fornecer seus dados para uma das promotoras de balcão (dados para inclusão no sistema e localização acaso seja
o contemplado). Em seguida, receberá a quantidade de cupons equivalente ao valor de compras constante das
notas fiscais apresentadas, ocasião em que o
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consumidor deverá preencher, à caneta, a pergunta do concurso e lançar o cupom na urna de sorteio: “Qual
Shopping sorteia uma viagem para Dubai?” ( ) Iguatemi Fortaleza; (    ) Outros Shoppings. Os comprovantes de
compra deverão estar legíveis, sem rasuras de modo a permitir a verificação das informações necessárias, tais
como: razão social do emissor, CNPJ, número do comprovante de compra, data de emissão, produtos adquiridos e
correspondente valor. Caso não seja possível a identificação de alguma informação ou haja dúvida a respeito, o
Shopping poderá solicitar, a qualquer tempo, o comprovante de compra correspondente em sua via original para
verificação, sob pena de invalidação das informações cadastradas a esse relacionadas.
Em caso de aumento significativo de consumidores na realização da troca dos comprovantes fiscais por cupom (ns)
de participação no balcão de trocas da promoção e, constatada longas filas de espera, a empresa Promotora
adotará medidas necessárias para melhorar e agilizar o atendimento ao público, sendo certo, que de imediato, tais
medidas deverão ser comunicadas à SECAP.

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
Qual Shopping sorteia uma viagem para Dubai?

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 26/08/2019 15:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 02/08/2019 10:00 a 25/08/2019 20:30
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Washington Soares NÚMERO: 85 BAIRRO: Edson Queiroz
MUNICÍPIO: Fortaleza UF: CE CEP: 60811-341
LOCAL DA APURAÇÃO: no interior do Shopping

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

39.600,00 39.600,001 Descrição do Prêmio: Pacote de viagem  para o contemplado
e um acompanhante para os Emirados Àrabes - DUBAI E
ABU DHABI
Data da viagem: 28/09/2019
1º Dia – Brasil / Dubai. Voo regular categoria econômica com
destino ao Dubai. Noite a bordo. 29/09 –
2º Dia - Dubai. Chegada e traslado ao hotel (quarto disponível
após às 14h). Hospedagem. 30/09 –
3º Dia – Dubai (2ªs, 4ªs e Sábados). Café da manhã.
Descubra uma das cidades com mais glamour do Golfo
Pérsico. A visita inicia pela Dubai Marina com um passeio de
barco (20m). Continuação para a Palmeira Jumeirah,
passando pelo Atlantis The Palm. Prosseguimento para área
residencial da praia Jumeirah com parada para foto no Hotel
Burj Al Arab, e posteriomente na “Dubai Frame”. Tempo livre
no Dubai Mall. À tarde percurso através da “Beach Road”,
para visitas do exterior da Mesquita Jumeirah e do Palácio
Presidential Zabeel. Continuação para a zona tradicional do
Dubai, e entrada no Museu do Dubai, localizado na fortaleza
de Al-Fahidi. Embarque numa típica “abra” através do Creek
para o destino final: os souks do ouro e das especiarias.
Hospedagem. 01/10 –
4º Dia – Dubai / Abu Dhabi / Dubai (3ªs, 5ªs e Domingos).
Café da manhã. Tour a Abu Dhabi. Uma viagem de cerca de
2h por uma estrada costeira leva-o à maior cidade e capital
dos Emirados Árabes Unidos. Visita à Grande Mesquita do
Sheikh Zayed, uma das maiores do mundo que pode
acomodar até 30.000 paroquianos. Percurso panorâmico pela
Corniche. À tarde, irá visitar o Ferrari World. Retorno ao
Dubai. Hospedagem. 02/10 –
5º Dia – Dubai. Café da manhã. Manhã livre. À tarde uma
aventura que não esquecerá. Deixaremos a cidade em
veículos 4x4 para uma jornada através das dunas do deserto.
Observação do pôrdo-sol e traslado para o acampamento
exclusivo. Enquanto se instala em nossa tenda beduína,
poderá pintar as mãos com design
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PRÊMIOS

henna, vestir-se de acordo a tradição local, ver o seu nome
escrito em areias coloridas, experimentar andar de camelo,
fazer “sandboard” ou provar a aromática shisha. Um banquete
de carnes grelhadas, saladas, doces árabes e bebidas
selecionadas será servido enquanto assistirá a um
espectáculo de danças tradicionais. Hospedagem. Nota: esta
excursão não leva guia. 03/10 –
6º Dia – Dubai. Café da manhã. Dia livre para compras.
Durante este dia, usufrua do bilhete “At The Top” que
incluímos para a subida ao ao 124º andar da Burj Khalifa, a
torre ícone do Médio Oriente, de onde terá uma espectacular
vista de 360º do emirado (deslocação por conta própria).
Hospedagem. 04/10 –
7º Dia – Dubai / Brasil. Café da manhã. (quarto disponível até
às 12h) traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.
Casablanca Turismo | Loja Iguatemi 26/07/2019 15:57 Rose
Rangel | Especialista em Viagens +55 (85) 34666045 +55 (85)
992346045 AÉREOS: SERVIÇOS
INCLUÍDOS: • Aéreo Fortaleza/ Dubai/ Fortaleza
(KLM/AIRFRANCE) em classe econômica; • 05 noites no JW
Marriott Marquis***** (deluxe), com café da manhã; • Visitas
ao Dubai e Abu Dhabi com guias locais de língua portuguesa;
• Entrada no Burj Khalifa (124º andar); • Safari e jantar no
deserto em veículo 4x4 com motorista de língua inglesa, com
consumo ilimitado de bebidas selecionadas (bebidas
alcoólicas incluídas); • Traslados de chegada e saída; •
Assistência pelos nossos representantes locais; • Ferrari
World (bronze pass & Driving Experience). SERVIÇOS NÃO
INCLUÍDOS: • Taxas municipais (city tax); • Tudo o que não
esteja incluído no programa
Valor para 02 adultos R$ 34.600,00
Além do pacote de viagem, o contemplado receberá um
cartão pre pago abastecido com a quantia de R$ 5.000,00
para ajuda de custos durante a viagem.
Remarcações e cancelamentos após a reserva da premiação
poderão gerar custos, os quais serão de responsabilidade do
contemplado.

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

39.600,001

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
O sorteio será realizado no dia 26/08/2019, às 15h, no interior do Shopping com a retirada manual e aleatório de um cupom que,
preenchido com acerto, dará direito
ao pacote de viagem especificado neste Regulamento. O local do sorteio será ao lado do stand de trocas da promoção, de livre
acesso aos interessados.

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não serão admitidos: (a) Criação de cadastro em nome de terceiros; (b) Utilização de nota fiscal emitida em nome de pessoa
jurídica; (c) Utilização de notas fiscais de outros consumidores; (d) Comprovantes de venda cuja transação tenha sido feita fora
do período de 02/08/2019 até às 20h30 do dia 25/08/2019; (e) Comprovantes de venda de transações realizadas fora do
Shopping; (f) Reimpressão de comprovantes de venda de estabelecimentos comerciais, ou com quaisquer irregularidades,
rasuras ou informações não verídicas, as quais cancelarão os comprovantes de vendas; (g) Qualquer outro documento de
compra, exceto para os casos das lojas que promovem a entrega de notas fiscais em domicílio. Neste caso, a Mandatária
autoriza a apresentação de outro documento de compra (ex: pedido de compra ou comprovante de compra do cartão de
crédito/débito), desde que devidamente carimbado pelo gerente da referida loja; (h) Comprovantes de venda rasurados; (i)
Comprovantes de venda relativos ao estacionamento; (j) Notas fiscais relativas à aquisição de serviços em estabelecimentos
localizados no Shopping não aderentes à promoção, tais como: bancos e casas lotéricas. Acaso as compras tenham sido feitas
em agências de turismo ou outras empresas prestadoras de serviços situadas no interior do Shopping que estejam liberadas da
emissão de nota
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fiscal (e referidas lojas constem no rol de empresas participantes), serão aceitos recibos, já que, por lei, citadas empresas não
emitem nota fiscal; (k) 1ª via dos comprovantes de venda do cartão desacompanhada da respectiva nota/cupom fiscal; (l)
Também ficará vedada a participação dos funcionários do Shopping Iguatemi Fortaleza e dos proprietários e funcionários das
Lojas Participantes e dos demais estabelecimentos localizados nas dependências do Shopping Iguatemi Fortaleza, da empresa
Jereissati Centro Comerciais S/A (JCC), bem como de outras empresas, desde que diretamente envolvidos nos processos de
planejamento, elaboração execução desta promoção ou, que por qualquer motivo tenham acesso aos comprovantes de
compras (notas ou cupons fiscais) em razão das ações realizadas.  O atendimento ao acima disposto será de inteira
responsabilidade da Empresa Mandatária, que automaticamente desclassificará os nomes de participantes impedidos mediante
a verificação do nome, CPF destes no ato de cada apuração, confrontando tais dados, obtidos no cupom de participação
apurado, com a listagem contendo os dados dos participantes impedidos, nos termos ora descritos; (m) cupom que não estiver
preenchido, de forma manuscrita, a resposta à pergunta formulada.  (n) No caso de apresentação de dois comprovantes
emitidos de forma sequencial e/ou com data de emissão idêntica, o Shopping Iguatemi Fortaleza reserva-se ao direito de
consultar a loja emitente, antes de entregar os correspondentes cupons de participação ao consumidor ou, dependendo do
caso, invalidá-los. A empresa disponibilizará, na sala da Administração do Shopping, um banco de dados contendo a relação
das pessoas impedidas de participar da promoção. 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 concurso,
situações essas que quando identificadas, serão consideradas, a qualquer momento, como infração aos termos do presente
instrumento, ensejando o impedimento da participação com o imediato cancelamento da inscrição do participante, ou ainda, a
desclassificação do participante mesmo após a realização da apuração, sem prejuízo, ainda, das medidas cabíveis e/ou ação de
regresso a ser promovida pela Promotora em face do infrator. O participante será excluído automaticamente da promoção em
caso de desclassificação, fraude ou não atendimento de quaisquer requisitos válidos de participação previstos nesta promoção
comercial. Caso esta constatação ocorra no ato da apuração, um novo cupom será retirado da urna, até que se encontre um
cupom válido com a indicação do ganhador correspondente, sendo que em caso de verificação posterior, a desclassificação
acarretará no recolhimento por parte da empresa promotora do valor do prêmio aos cofres da União Federal.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O nome do ganhador será anunciado de viva voz no momento do sorteio e, este comunicado sobre sua premiação será
divulgado no site e redes sociais do Shopping, sendo que o Shopping também se obriga a contatar o contemplado por meio de
telefonema ou e-mail no prazo de até 10 dias, a contar da data do sorteio.

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A premiação será entregue na Administração do Shopping no prazo de até 30 dias, a contar do dia do sorteio. Telefone para
contato: 85 3477.3567, de segunda a sexta em horário comercial. Contato: Equipe de Marketing, mediante agendamento prévio.
O contemplado deverá assinar o recibo de entrega da premiação e fornecer cópia de um documento de identificação.

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
Não serão produtos desta promoção os produtos vetados pelo Art. 10º do Decreto 70.951/72, a saber: medicamentos, armas e
munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados.
Para esclarecimentos adicionais, poderá ser consultado o site do Shopping www.iguatemifotaleza.com.br

15 -  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;
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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.

Documento assinado eletronicamente por Talita Nunes de Paiva , Coordenadora, Substituta, em
31/07/2019 às 17:32, 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 CMD.FYI.CGS
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