
Regulamento de Sorteio de Barra de Ouro QÓculos 

Campanha Dia dos Namorados QÓculos 

 

1.DADOS DA EMPRESA PROMOTORA: 

QOCULOS EIRELI AV Charles Schneider nº 1700, Loja 162 – CEP 12.040-900 CNPJ 

18.243.152/0001-80. Denominada, adiante, apenas, como Promotora. 

 

2.MODALIDADE DA OPERAÇÃO: 

Assemelhada a Sorteio. 

 

3.ÁREA DE EXECUÇÃO DA PROMOÇÃO: 

Estados de São Paulo. 

 

4.PRAZO DE EXECUÇÃO: 

Período da Promoção: 08/06/2020 a 07/07/2020. 

Período de Participação: 08/06/2020 até às 18h (horário de Brasília) do dia 

07/07/2020. 

 

5.DESCRIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS PRÊMIOS: 

Será distribuído o seguinte prêmio: 

QUANTIDADE DE PRÊMIOS: 01 

DESCRIÇÃO DO PRÊMIO: Certificado em Barra de Ouro 

VALOR LÍQUIDO UNITÁRIO DO PRÊMIO: R$2.400,00 (dois mil e duzentos reais) 

VALOR LÍQUIDO TOTAL DO PRÊMIO: R$2.400,00 (dois mil e duzentos reais) 

 

6.PRODUTOS OBJETO DA PROMOÇÃO: 

 

Todos os produtos das lojas físicas da QÓculos. 

 

 



 

 

7.MECÂNICA PROMOCIONAL: 

A Promoção é válida para consumidores domésticos (pessoas físicas), maiores de 18 

(dezoito) anos, portadores de CPF, residentes e domiciliados na área de execução da 

Promoção (Brasil), que preencherem os requisitos descritos no presente Regulamento. 

Para participar da Promoção, o consumidor deverá, durante o período de participação 

comprar um ou mais produtos objetos da Promoção e mediante a emissão de 

comprovante fiscal eletrônico nas lojas físicas a vendedora irá realizar suas inscrições 

na Promoção. 

A ficha de cadastro deverá ser preenchida pela vendedora após a emissão da NF de 

Venda. Na primeira etapa, as informações obrigatórias que devem ser preenchidas 

são: NF, nome e sobrenome, data de nascimento, e-mail, número do CPF e telefone 

celular com código de área e e-mail (opcional).  

Após o preenchimento completo da primeira etapa do cadastro, não será possível 

alterar as seguintes informações na promoção. 

Concluído cadastro, o participante receberá uma mensagem de confirmação de sua 

inscrição e participação, por meio de E-mail e/ou SMS, contendo o(s) “número(s) da 

sorte” com o(s) qual(is) estará concorrendo na Promoção. Abaixo a reprodução, a 

título de exemplo, do texto da mensagem: 

“Parabéns! Você está concorrendo com o(s) número(s) da sorte xxxxx. Guarde o 

comprovante fiscal original da compra. Boa sorte!” 

Cada comprovante fiscal eletrônico, no qual esteja registrada a compra de produtos 

participantes, só poderá ser cadastrado uma única vez na Promoção. 

A Promotora não será responsável por dados incorretos, incompletos, desatualizados, 

ou que, por qualquer motivo, impossibilitem a aceitação da ficha de cadastro, a 

identificação do participante, ou ainda, a entrega do prêmio. 

O participante deverá, necessariamente, guardar todas as vias originais dos 

comprovantes fiscais cadastrados nesta Promoção, os quais poderão ser exigidos na 

ocasião do recebimento do prêmio.  

Para todos os efeitos, somente serão válidas as inscrições de comprovantes fiscais 

referentes às compras de produtos participantes desta Promoção, adquiridos dentro 

do período de participação da Promoção, o que será comprovado pela data da emissão 

do comprovante fiscal de compra. 

Ao se inscrever na Promoção, o consumidor receberá um (ou mais) “Elemento 

Sorteável”, com o qual concorrerá ao sorteio do prêmio da Promoção, que será 

composto por um “Número da Sorte” contendo 05 (cinco) números. 



 

 

 

 

 

EXEMPLO DO ELEMENTO SORTEÁVEL 

 

NÚMERO DA SORTE: 15325 

     

Serão disponibilizados números aleatórios 00000 a 99999. A distribuição dos 

“Números da Sorte” ocorrerá de maneira concomitante e aleatória. 

Serão emitidos tantos “Números da Sorte” quantos necessários para atender às 

inscrições dos participantes. 

Serão válidas as inscrições recebidas das 0h00min (horário de Brasília) do dia 

08/06/2020 até às 18h (horário de Brasília) do dia 07/07/2020. 

O simples ato do envio da inscrição pressupõe total conhecimento e concordância com 

as disposições do Regulamento da Promoção e Política de Privacidade QÓculos, por 

parte do participante. 

Somente participam da Promoção os consumidores que validarem seus dados de 

compra, conforme estabelecido neste Regulamento. Ainda que de posse dos produtos 

promocionais, o não envio dos dados de compra de acordo com o estabelecido neste 

Regulamento, implica na não participação na Promoção. 

 

8.SORTEIO 

Será realizado, durante todo o período da promoção, apenas 01 (um) sorteio para 

distribuir o Grande Prêmio constituído por “Certificado em Barra de Ouro, no valor de 

R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)”. O sorteio ocorrerá vinculado à extração da 

Loteria Federal, de acordo com a data, séries e período de participação apontados no 

quadro a seguir: 

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 08/06/2020 até às 18h (horário de Brasília) do dia 

07/07/2020. 

SORTEIO: 08/07/2020 ou extração da Loteria Federal subsequente. 

 

8.1 FORMA DE APURAÇÃO 



O Número da Sorte é composto por 5 (cinco) elementos correspondentes ao número 

de ordem, conforme exemplo abaixo: 

Os Números da Sorte contemplados com os prêmios serão o Número da Sorte definido 

a extração da Loteria Federal, conforme regras abaixo e o Número da Sorte sequencial 

ao Número da Sorte definido na referida extração, em ordem crescente. 

Para obtenção do número de ordem, serão utilizados os algarismos das unidades 

simples dos 1º ao 5º prêmio da extração da Loteria Federal, lidos verticalmente de 

cima para baixo, conforme exemplo abaixo: 

Número da Sorte 

De 0 a 9. Ex.: 3 (de 00000 a 99999) Ex.: 12345 

Exemplo de número de participação: 12345 

Os Números da Sorte serão distribuídos entre os Participantes de acordo com ordem 

de realização de participação, de forma equitativa e aleatória, e permitirão que os 

Participantes concorram no sorteio do prêmio. 

Os Números da Sorte contemplados com os prêmios serão o Número da Sorte definido 

a extração da Loteria Federal, conforme regras abaixo e o Número da Sorte sequencial 

ao Número da Sorte definido na referida extração, em ordem crescente. 

Para obtenção do número de ordem, serão utilizados os algarismos das unidades 

simples dos 1º ao 5º prêmio da extração da Loteria Federal, lidos verticalmente de 

cima para baixo, conforme exemplo abaixo: 

 

1º prêmio: 2 3 4 3 7 

 

2º prêmio: 8 2 5 1 3 

 

3º prêmio: 1 7 0 8 2 

 

4º prêmio: 5 3 1 9 5 

 

5º prêmio: 4 9 5 0 4 

 

No exemplo acima, será considerado como o primeiro Participante contemplado com 

o prêmio o portador do Número da Sorte: 



7 3 2 5 4 e o segundo ganhador o portador do Número  7 3 2 5 5 e assim 

sucessivamente, até encontrar o ganhador do prêmio. 

Caso a Extração da Loteria Federal não venha a ocorrer na data prevista, por qualquer 

motivo, será considerada para efeitos de apuração do resultado desta Promoção, a 

data da Extração da Loteria Federal subsequente. 

 

9.DIVULGAÇÃO: 

A Promoção será divulgada por meio de materiais disponíveis nos pontos de vendas, 

mídias sociais e no site da QÓculos no endereço eletrônico www.qculos.com.br, bem 

como em outros meios, a exclusivo critério da Promotora. 

A notificação dos contemplados se fará por telefonema e/ou e-mail aos contemplados. 

A divulgação pública do resultado do sorteio ocorrerá por meio do site 

www.qoculos.com.br e nas lojas. 

A publicação do resultado do sorteio no site www.qoculos.com.br ocorrerá após a 

verificação e confirmação de que o contemplado está apto a participar da Promoção e 

a receber o prêmio distribuído em seu âmbito. 

A Promotora disponibilizará o Regulamento completo da Promoção no site 

www.qoculos.com.br. 

Em caso de dúvida, haverá à disposição dos interessados, o ícone “atendimento” 

presente em nosso site. 

10.EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS: 

Os prêmios não estarão expostos em razão de sua natureza. 

11.ENTREGA DOS PRÊMIOS: 

O prêmio é pessoal, intransferível e será entregue ao contemplado, livre e 

desembaraçado de qualquer ônus, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a 

contar da data da contemplação. 

A Promotora fará até 03 (três) tentativas de contato com o contemplado, por meio de 

telefone e/ou e-mail cadastrados na Promoção, para solicitar a documentação exigida 

na Promoção. Caso o contemplado não atenda nenhuma das tentativas, passa a ser de 

sua exclusiva responsabilidade a apresentação dos documentos dentro do prazo de 

180 (cento e oitenta) dias contados da data da contemplação. Após o referido prazo o 

contemplado perderá o direito ao prêmio. 

O contemplado localizado terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos para apresentar e 

entregar a documentação exigida, contados da data do primeiro contato da 

Promotora, sob pena de desclassificação. 

http://www.qoculos.com.br/


O participante contemplado deverá, no ato do recebimento do prêmio, apresentar um 

documento de identificação pessoal e assinar o recibo de entrega do prêmio. Neste 

mesmo ato, o contemplado deverá, ainda, apresentar e entregar cópias do CPF, RG e 

do comprovante de residência atualizado (inferior a 60 dias), em seu nome, que de 

posse da Promotora, juntamente com o recibo, constituirão prova de entrega do 

prêmio, os quais serão mantidos sob guarda da Promotora, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos após o término da Promoção. 

O consumidor deverá, de toda forma, guardar os comprovantes fiscais utilizados na 

sua participação na Promoção, os quais poderão ser exigidos na ocasião da entrega do 

prêmio ou para validação de sua participação. 

A responsabilidade da Promotora perante o participante contemplado encerra-se no 

momento da entrega do prêmio e a assinatura do recibo, pelo contemplado. Para tal, a 

Promotora assume o compromisso de identificação e notificação do contemplado. 

O prêmio a ser distribuído destina-se ao participante contemplado e será entregue em 

nome do mesmo, sendo vedada sua transferência. 

O prêmio não poderá ser distribuído ou convertido, total ou parcialmente em dinheiro, 

de acordo com o art. 15, § 5° do Decreto n° 70.951/72. 

Na hipótese do contemplado ser incapaz, as regras para entrega do prêmio e 

assinatura de recibo serão as dispostas no Código Civil vigente. 

Na eventualidade do participante ganhador vir a falecer, o prêmio será entregue ao 

respectivo espólio, na pessoa do seu inventariante. 

12.CESSÃO DE DIREITOS: 

O participante contemplado concorda em ceder, neste ato, de forma gratuita, os 

direitos de uso de sua imagem, nome e som de voz, sem qualquer ônus para a 

Promotora, para uso exclusivo na divulgação desta Promoção, pelo período de 12 

(doze) meses após seu término. 

A autorização descrita no item anterior, exclusiva para este fim, não significa, nem 

implica ou resulta em obrigatoriedade de divulgação, sendo esta facultativa à 

Promotora. 

Todas as publicações realizadas, pela Promotora, durante e até 12 (doze) meses após o 

término da Promoção, não serão excluídas ou retiradas de circulação, não cabendo 

qualquer responsabilidade à Promotora em relação à publicações realizadas por 

terceiros em qualquer período. 

 

13.DESCLASSIFICAÇÃO: 



Em casos de fraude comprovada e/ou prática de ato de má-fé, o participante será 

desclassificado automaticamente, a qualquer tempo, da Promoção, respondendo civil 

e criminalmente pelos atos praticados. 

O contemplado, quando solicitado, que não entregar os comprovantes fiscais 

eletrônicos originais cadastrados, para recebimento do prêmio, poderão ser 

desclassificado. 

Não serão aceitos comprovantes fiscais rasurados, rasgados, adulterados ou que 

impossibilitem a verificação de sua autenticidade. 

O cancelamento de comprovante fiscal eletrônico cadastrado na Promoção acarretará 

a invalidação da participação, quando este fato for constatado na apuração dos 

contemplados. 

Não ocorrendo o atendimento de quaisquer dos requisitos, termos e condições 

previstos neste Regulamento, incluindo, mas não se limitando à hipótese de prestação 

de informações inverídicas, incorretas, incompletas ou equivocadas, o participante 

será automaticamente desclassificado da Promoção. 

14.NÃO PODERÃO PARTICIPAR DA PROMOÇÃO: 

Não poderão participar da Promoção os prepostos com função de gestão, sócios, 

diretores, executivos e empregados de empresas da QÓculos ou de qualquer empresa 

envolvida em qualquer aspecto da gestão da Promoção. 

 

15.DISPOSIÇÕES GERAIS: 

A Promotora não se responsabilizará por eventuais prejuízos que os participantes 

possam ter, oriundos da participação na Promoção, da aceitação do prêmio, ou ainda, 

de situações que estejam fora do controle da Promotora, contanto que não fique 

demonstrada a responsabilidade da empresa.  

Os participantes que tiverem suas inscrições validadas pela Promotora estarão cientes 

e concordes que poderão receber informações sobre esta Promoção, via e-mail ou 

whatsapp, o que não implicará em qualquer custo para o participante. 

A participação na promoção implicará na aceitação total e irrestrita de todos os itens 

deste Regulamento. 


