
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

"COMPRA PREMIADA ARAUCO"

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 01.003286/2019

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: ARAUCO DO BRASIL S.A.
Endereço: IGUACU Número: 2820 Complemento: PAVMTOSEGUNDO-CORPORATIVO CONJ  21 Bairro: AGUA
VERDE Município: CURITIBA UF: PR CEP:80240-031
CNPJ/MF nº: 76.518.836/0001-44

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:INCOMAF COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDAEndereço: BARROS REIS Número:
398 Bairro: PAU MIUDO Município: SALVADOR UF: BA CEP:40310-010
 CNPJ/MF nº:01.427.127/0001-54 Razão Social:GMAD SALVADOR SUPRIMENTOS PARA MOVEIS
LTDAEndereço: DOUTOR LADISLAU CAVALCANTI Número: 215 Complemento: ANTIGA RUA TIO JUCA Bairro:
IAPI Município: SALVADOR UF: BA CEP:40323-175
 CNPJ/MF nº:07.621.625/0001-10 Razão Social:GONCALVES, COHIM & COMPANHIA LIMITADAEndereço:
BARROS REIS Número: 930 Bairro: PAU MIUDO Município: SALVADOR UF: BA CEP:40310-010
 CNPJ/MF nº:05.652.267/0001-87 Razão Social:GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS
LTDAEndereço: DOUTOR JOSE MARIANO Número: 556 Complemento: GALPAO Bairro: COELHOS Município:
RECIFE UF: PE CEP:50060-315
 CNPJ/MF nº:16.367.819/0003-93 Razão Social:MADECENTER LTDAEndereço: DOUTOR JOSE MARIANO
Número: 539 Complemento: : 565 E 571; Bairro: COELHOS Município: RECIFE UF: PE CEP:50060-315
 CNPJ/MF nº:41.057.399/0001-24 Razão Social:MADECENTER LTDAEndereço: MARECHAL MASCARENHAS DE
MORAIS Número: 2384 Complemento: : 2392; Bairro: IMBIRIBEIRA Município: RECIFE UF: PE CEP:51180-001
 CNPJ/MF nº:41.057.399/0003-96 Razão Social:MADECENTER LTDAEndereço: CICERO JOSE DUTRA Número:
624 Bairro: PETROPOLIS Município: CARUARU UF: PE CEP:55030-580
 CNPJ/MF nº:41.057.399/0005-58 Razão Social:G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDAEndereço: DOUTOR JOSE
MARIANO Número: 586 Bairro: COELHOS Município: RECIFE UF: PE CEP:50060-315
 CNPJ/MF nº:10.948.040/0008-90 Razão Social:G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDAEndereço: PRC. 15 DE
NOVEMBRO Número: 21 Bairro: VARADOURO Município: JOAO PESSOA UF: PB CEP:58010-520
 CNPJ/MF nº:10.948.040/0001-13 Razão Social:GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS
LTDAEndereço: JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND Número: 1388 Bairro: LIBERDADE Município: CAMPINA
GRANDE UF: PB CEP:58414-060
 CNPJ/MF nº:16.367.819/0001-21 Razão Social:GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS
LTDAEndereço: ANISIO SALATIEL Número: 61 Bairro: ROGER Município: JOAO PESSOA UF: PB CEP:58020-
000
 CNPJ/MF nº:16.367.819/0002-02 Razão Social:JAMAD MADEIRAS E FERRAGENS LTDAEndereço: BERNARDO
VIEIRA Número: 640 Complemento: A Bairro: QUINTAS Município: NATAL UF: RN CEP:59051-001
 CNPJ/MF nº:05.211.577/0001-66 Razão Social:VALFREDO & BARBOSAS LTDAEndereço: BERNARDO VIEIRA
Número: 274 Bairro: QUINTAS Município: NATAL UF: RN CEP:59051-000
 CNPJ/MF nº:40.761.538/0003-03 Razão Social:COMERCIAL MADEIRAO LTDAEndereço: HIGINO CUNHA
Número: 1108 Bairro: PICARRA Município: TERESINA UF: PI CEP:64014-220
 CNPJ/MF nº:02.161.416/0001-17 Razão Social:MADEIREIRA ITAIPU LTDAEndereço: GERMANO FRANK
Número: 935 Bairro: PARANGABA Município: FORTALEZA UF: CE CEP:60740-020
 CNPJ/MF nº:07.805.674/0001-02 Razão Social:GMAD FORTALEZA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS
LTDAEndereço: WASHINGTON SOARES Número: 5049 Bairro: JOSE DE ALENCAR Município: FORTALEZA UF:
CE CEP:60830-005
 CNPJ/MF nº:21.833.222/0001-65 Razão Social:JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDAEndereço: DOS
FRANCESES Número: 101 Bairro: SACAVEM Município: SAO LUIS UF: MA CEP:65036-284
 CNPJ/MF nº:04.740.760/0001-96 Razão Social:REVEST - COMERCIO E SERVICOS LTDA.Endereço: JERONIMO
DE ALBUQUERQUE MARANHAO Número: 1000 Complemento: LOJA: 05; Bairro: ANGELIM Município: SAO LUIS
UF: MA CEP:65060-641
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 CNPJ/MF nº:01.807.998/0001-01 Razão Social:CENTRO DO ALUMINIO LTDAEndereço: TANCREDO NEVES
Número: 1110 Complemento: QD 01 LT                  PQ SHANGRILA I Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Município: MANAUS UF: AM CEP:69054-700
 CNPJ/MF nº:01.466.897/0001-06 Razão Social:INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDAEndereço:
ACARA Número: 203 Complemento: LOTE  1.22, ECV Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I Município: MANAUS UF:
AM CEP:69075-030
 CNPJ/MF nº:16.640.671/0001-57

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Sorteio

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
AM BA CE MA PB PE PI RN

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
01/07/2019 a 05/09/2019

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
01/07/2019 a 03/09/2019

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Os clientes pessoa jurídica ou física, com idade igual ou superior a 18 anos, domiciliadas/residentes em território
nacional, terão direito a 01 (um) cupom físico a cada 10 chapas de MDF Melamínico Arauco adquiridas numa
mesma unidade, durante o período de vigência da campanha.

§1º: Para fins de geração dos cupons, as chapas de MFD Melamínico Arauco poderão ser de qualquer padrão ou
bitola. Não serão válidos produtos MDP, MDF CRU, MDF Innovus ou MDF Branco.

§2º:Será admitida a distribuição de tantos cupons quantos forem os múltiplos de 10 chapas de MDF Melamínico
Arauco computados em compras na mesma unidade. Eventuais saldos de uma unidade não poderão ser utilizados
para soma às compras realizadas em outras unidades participantes, para fins de geração de cupons.

§3º Os cupons físicos serão compostos por duas partes:

a) Primeira parte: Trata-se do canhoto, que ficará em poder da Revenda Arauco e deverá ser preenchido pelo
cliente com as seguintes informações:
- Nome completo;
- CPF;
- Telefone;
- Data;
- E-mail;
- Número da sorte com 05 (cinco) dígitos, entre 00.000 e 99.999.

b) Segunda parte: Trata-se da parte destacável, que será entregue ao cliente participante e conterá as seguintes
informações:
- Nome da campanha;
- Informações da campanha;
- Número da sorte com 05 (cinco) dígitos, entre 00.000 e 99.999;
- Número do certificado de autorização.

Parágrafo único: Os canhotos que ficarão em poder das Revendas serão recolhidos pelos vendedores da Arauco,
para fins de identificação do número contemplado, na data de apuração.

7 -  QUANTIDADE DE SÉRIES:
1

8 -  QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000

9 - PRÊMIOS POR SÉRIE

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

3.000,00 6.000,002 VALE-COMPRAS EM MATERIAIS PARA MARCENARIA NO
VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)

1

Página 2 de  6



10 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 01/08/2019 12:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/07/2019 08:00 a 30/07/2019 18:00
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 31/07/2019
NUMERAÇÃO DA(S) SÉRIE(S): 0 a 0
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: AVENIDA IGUAÇU NÚMERO: 2820 COMPLEMENTO: CONJUNTO 21 BAIRRO:
ÁGUA VERDE
MUNICÍPIO: Curitiba UF: PR CEP: 80240-031
LOCAL DA APURAÇÃO: SEDE DA MANDATÁRIA
DATA: 05/09/2019 12:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/07/2019 08:00 a 03/09/2019 18:00
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 04/09/2019
NUMERAÇÃO DA(S) SÉRIE(S): 0 a 0
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: AVENIDA IGUAÇU NÚMERO: 2820 COMPLEMENTO: CONJUNTO 21 BAIRRO:
ÁGUA VERDE
MUNICÍPIO: Curitiba UF: PR CEP: 80240-031
LOCAL DA APURAÇÃO: SEDE DA MANDATÁRIA

11 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

6.000,002

12 -  FORMA DE APURAÇÃO:
Regra de Formação dos Elementos Sorteáveis
ELEMENTO SORTEÁVEL: Serão gerados 100.000 Elementos sorteáveis de 0 a 99.999 por série;
NÚMERO DA SORTE: Será formado por 5 algarismos, conforme exemplo abaixo:
Exemplo: 12.345 (elemento sorteável).

Data do Sorteio da Loteria Federal: Serão realizadas duas apurações, utilizando-se os sorteios da Loteria Federal dos dias
31/07/2019 e 04/09/2019. Caso a Extração da Loteria Federal não venha a ocorrer nas datas previstas, por qualquer motivo,
será considerada para efeitos de apuração dos resultados, a data da Extração da Loteria Federal subsequente.

Será utilizada a mesma regra de apuração do elemento sorteável para as duas apurações, observando que os números da sorte
distribuídos até a data da primeira apuração permanecerão vigentes e participarão da segunda apuração.

Regra de Apuração do elemento sorteável: A definição do elemento sorteável se dará a partir dos sorteios da Extração da
Loteria Federal, lidos de cima para baixo, por meio da combinação das unidades simples do primeiro ao quinto prêmio;

Distribuição dos números da sorte: A geração e distribuição dos números da sorte serão feitas de forma aleatória, sob
responsabilidade e controle da mandatária.

Número da sorte contemplado: Elemento sorteável apurado.

Regra de Apuração dos Contemplados:

a) Será contemplado o participante para quem tiver sido distribuído cupom com código promocional coincidente com a
combinação extraída da Loteria Federal respectiva, formada pelos algarismos da unidade simples do primeiro ao quinto prêmio,
lido de cima para baixo, da seguinte forma:

Resultado hipotético da Loteria Federal
1º prêmio 12.421
2º prêmio 61.868
3º prêmio 43.546
4º prêmio 61.777
5º prêmio 24.635
Neste exemplo, seria contemplado o portador do cupom contendo o número 18.675.

Na data das apurações será verificado se foi distribuído número válido correspondente à combinação extraída da Loteria
Federal, podendo desta análise resultar uma das seguintes hipóteses:

a) Caso tenha sido validamente distribuído número da sorte idêntico à combinação extraída da Loteria Federal, restará apurado
o possível ganhador do prêmio;

b) Caso não tenha sido validamente distribuído número da sorte idêntico à combinação extraída da loteria federal, será
considerado o possível ganhador do prêmio o número da sorte validamente cadastrado imediatamente superior e, na falta deste,
o imediatamente inferior, alternadamente.
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Parágrafo Único: O número da sorte será considerado válido quando as informações cadastrais fornecidas, mediante
preenchimento do canhoto do cupom destacado e entregue ao cliente, forem suficientes e idôneas para identificação e
notificação do contemplado e que não se caracterizarem objeto de falsificação, cópias e demais tipos de fraude, ocasiões em
que será passível de invalidação do número da sorte e consequente desclassificação do participante.

A definição do contemplado ocorrerá com a apresentação, pelo participante, do cupom com o número da sorte, identificado nos
termos do item anterior, e da nota fiscal de aquisição dos produtos participantes Arauco, sendo estas condições indispensáveis
para que o cliente seja considerado o contemplado e possa receber o prêmio.

13 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Será desclassificado e terá a sua participação invalidada o candidato que:
a) Apresentar impedimento para participar da promoção;
b) Não apresentar a nota fiscal e cupom, quando tiver número da sorte válido correspondente à combinação extraída da loteria
federal na data da apuração;
c) Descumprir qualquer das cláusulas constantes desse regulamento.

Parágrafo único: Ficam impedidos de participar da apuração, os diretores, funcionários e representantes da empresa mandatária
e das aderentes, bem como os respectivos cônjuges e parentes consanguíneos e por afinidade até 2º grau.

14 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O contemplado será notificado pela Arauco, mediante telefonema ou e-mail, se informado, em até uma semana da data da
apuração, observando-se para tanto, os dados do cadastro do sorteado.

É de responsabilidade exclusiva do participante a qualidade das informações prestadas, de modo que, em não sendo possível a
notificação do contemplado, incidirá a decadência do prêmio.

Os nomes dos dois ganhadores serão concomitantemente informados pela Arauco às revendas participantes, a fim de que
possam confirmar aos marceneiros que foram os contemplados, caso sejam consultadas sobre tal informação.

O resultado com o nome do contemplado será divulgado ao público em até sete dias úteis, a contar da data da apuração.

O prêmio sorteado é pessoal e não pode ser transferido, trocado por qualquer outro de igual valor ou convertido em moeda
corrente.

a) No caso de o contemplado ter falecido antes da entrega do prêmio, este deverá será entregue aos seus herdeiros, mediante a
apresentação da necessária documentação legal que comprovem essa qualidade;

b) O contemplado que, por qualquer motivo, estiver impossibilitado de receber pessoalmente o prêmio, poderá constituir
mandatário para tal finalidade, mediante procuração pública com poderes específicos.

Em havendo recusa de recebimento do prêmio pelo contemplado, este deverá firmar termo de renúncia e o valor
correspondente ser depositado ao Tesouro Nacional como renda da União.

15 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
O prêmio será entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus ao contemplado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data de apuração, em sua residência, cumprindo ao disposto no art. 5º do Decreto 70.951/72.

A entrega será feita por um representante da empresa promotora, podendo ser um vendedor da Arauco, devendo o
contemplado nessa ocasião entregar cópia do CPF e RG e assinar a carta compromisso, emitida em 02 (duas) vias.

16 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
O Vale-Compras será emitido como cartão com a função exclusiva de débito, mantendo-se bloqueada a função saque, mesmo
depois de efetuada a entrega, vedada em qualquer circunstância a conversão do saldo em moeda corrente, caracterizando-se
tal hipótese violação ao regulamento e à legislação.

O Vale-Compras poderá ser utilizado para a comprar de qualquer material de marcenaria, exclusivamente nos seguintes
estabelecimentos:

Cliente - Cidade/UF - CNPJ
INCOMAF IND COM MAD E FERRAG LTDA - SALVADOR/BA - 1427127000154
GMAD SALVADOR SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA - SALVADOR/BA - 7621625000110
GONCALVES, COHIM E CIA LTDA - SALVADOR/BA - 5652267000187
GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEI LTDA EPP - RECIFE/PE	- 16367819000393
MADECENTER LTDA - RECIFE/PE - 41057399000124
MADECENTER LTDA - RECIFE/PE - 41057399000396
MADECENTER LTDA - CARUARU/PE - 41057399000558
G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - RECIFE/PE - 10948040000890
G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - JOÃO PESSOA/PB - 10948040000113
GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEI LTDA EPP - CAMPINA GRANDE/PB - 16367819000121
GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA  EPP - JOAO PESSOA/PB - 16367819000202
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JAMAD MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - NATAL/RN - 5211577000166
VALFREDO & BARBOSAS LTDA – EPP - NATAL/RN - 40761538000303
COMERCIAL MADEIRAO LTDA - TERESINA/PI - 2161416000117
MADEIREIRA ITAIPU LTDA - FORTALEZA/CE - 7805674000102
GMAD FORTALEZA SUP. P/ MOVEIS LTDA	- FORTALEZA/CE - 21833222000165
JACARE MADEIRAS E COMP LTDA - SÃO LUÍS/MA - 4740760000196
REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA - SAO LUIS/MA - 1807998000101
CENTRO DO ALUMINIO LTDA - MANAUS/AM - 1466897000106
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA - MANAUS/AM - 16640671000157

O prazo de validade do Vale-Compras será de 6 seis meses, contados da data limite para entrega do prêmio, quais sejam:
1ª apuração – entrega até dia 01/09/2019 – utilização até 01/03/2020;
2ª apuração – entrega até dia 05/10/2019 – utilização até 01/04/2020.

Parágrafo único: Se não for utilizado durante o prazo de validade, os créditos remanescentes expirarão e o prêmio considerar-
se-á integralmente utilizado, sem qualquer possibilidade de reembolso ou devolução de valores para o contemplado.

A cada compra realizada por meio do Vale-Compras, o seu respectivo valor será automaticamente deduzido do saldo.

§1º Em sendo o valor das compras pretendidas superior ao saldo do cartão, poderá o contemplado acrescer às suas próprias
expensas o restante do valor para a compra.

§2º Em sendo o valor das compras pretendidas inferior ao saldo do cartão, o saldo remanescente poderá ser utilizado
posteriormente na aquisição de outros produtos de marcenaria, desde que respeitado o prazo de validade do prêmio.

A promoção será divulgada através de flyers, cartazes, WhatsApp, e-mail.

Presume-se que os contemplados não tenham qualquer embaraço fiscal, legal ou outro que os impeça de receber e/ou usufruir
dos prêmios distribuídos, de modo que em havendo as respectivas consequências serão de total responsabilidade do
participante.

Em conformidade ao art. 10 do Decreto no 70.951/72 não são objetos desta promoção, mediante a distribuição gratuita de
prêmios, os seguintes produtos: Medicamentos, Armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas
alcoólicas, fumo e seus derivados, e outros que venham a ser relacionados pelo Ministério da Economia.

A Prestação de Contas, após o encerramento da promoção, será encaminhada à Secap/ME dentro do prazo legal estabelecido
na Portaria no 41, de 2008, sob pena de descumprimento do plano de operação.

Fica eleito o foro do domicílio do consumidor para solução de qualquer litígio decorrente desta promoção.

17 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional;

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;

Caso o contemplado seja menor de idade, 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;

O número do Certificado de Autorização deverá constar obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em todo material utilizado na
divulgação da promoção;

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;
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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, e em atos que a complementarem.

Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Promoção Comercial, em 26/06/2019 às 19:40, 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 URS.UVR.RIE
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