
 
REGULAMENTO - AÇÃO ENTRE AMIGOS 

em prol da realização do Festival das Famílias 2018 – Palmas/TO 
 
A Associação Sementes do Verbo, doravante denominada ASdV, inscrita no CNPJ sob o nº              
07.104.940/0003-31, sediada na Rua Luís Zancheta, número 48, Bairro Riachuelo, Rio de Janeiro/RJ,             
CEP 024970-120, vem a público promover a “Ação entre Amigos 2018”, nos seguintes termos:  
 
Descrição do processo de sorteio  
 
Cláusula Primeira – Com vistas a arrecadar recursos para a realização do Festival das Famílias 2018                
em Palmas/TO, será sorteado o seguinte prêmio:  
 
01 (um) Automóvel Zero KM RENAULT KWID 1.0 2018/2018, 04 portas, Pintura Sólida;  
 
Parágrafo Primeiro – O prêmio supracitado será sorteado pela extração da Loteria Federal do dia 30                
de junho de 2018.  
 
Cláusula Segunda – A ASdV reserva o direito de substituir o prêmio mencionado, por outro modelo                
de segmento semelhante, ocorra caso condição excepcional, a qual será devidamente justificada.  
 
Cláusula Terceira – Estarão aptas a participar todas as pessoas físicas ou jurídicas, ora denominadas               
participante, residentes e domiciliadas em território nacional que adquirirem os cupons da Ação entre              
Amigos 2018.  
 
Como participar 
 
Cláusula Quarta – Para participar, basta ao participante adquirir o cupom emitido pela ASdV,              
mediante pagamento de R$ 5,00 por cupom, podendo participar com número ilimitado de cupons. O               
pagamento deverá ser efetuado até 1 (uma) hora antes do sorteio previsto no parágrafo primeiro da                
cláusula primeira deste regulamento para qualquer membro da comissão deste evento.  
 
Parágrafo Primeiro – Na aquisição do cupom, todos os participantes da Ação entre Amigos 2018               
estarão concordando com todas as disposições do presente regulamento.  
 
Dos cupons  
 
Cláusula Quinta – Serão emitidos 100.000 (cem mil) cupons numerados e sequenciados,            
iniciando-se a contagem do número 00.001 e finalizando a mesma no número 99.999. Cada cupom               
conterá 01 (um) número para concorrer ao prêmio. 
  
Parágrafo Primeiro – O valor de R$ 5,00 (cinco reais) dará ao participante o direito a 1 (um) cupom                   
com 01 (um) número, que será entregue no ato do pagamento do mesmo, conforme cupom modelo                
abaixo:  



 
 
 
Parágrafo Segundo – É de inteira responsabilidade do portador do cupom fornecer e conferir os               
dados pessoais para o preenchimento do canhoto do cupom correspondente para o sorteio.  
 
Da atribuição do prêmio 
  
Cláusula Sexta – O prêmio será disponibilizado em conformidade com o resultado obtido no              
parágrafo primeiro da cláusula primeira. Será contemplado o portador do cupom cujo número seja              
idêntico aos cinco algarismos dos números sorteados como primeiro prêmio da extração da Loteria              
Federal supracitada, conforme modelo exempleficativo a seguir: 
  

 
Parágrafo Primeiro – No modelo acima, o número contemplado foi sorteado como primeiro prêmio              
foi o 73472. 
 
Parágrafo Segundo – Na eventualidade de não ocorrer, por qualquer motivo, o sorteio da extração               
da Loteria Federal na data prescrita no parágrafo primeiro da cláusula primeira, será transferido              
automaticamente o sorteio dos prêmios para a extração seguinte da Loteria Federal, sendo aplicada a               
mesma metodologia aqui descrita.  



 
Parágrafo Terceiro – O resultado da extração da Loteria Federal da data do sorteio será divulgado                
no endereço eletrônico da ASdV (http://www.sementesdoverbo.org/ff2018) e nas dependências da          
ASdV, podendo, igualmente, ser visualizado no site da Caixa Econômica Federal           
(http://www.caixa.gov.br). 
  
Do local da entrega do prêmio  
 
Cláusula Sétima – O local da entrega do prêmio será na Casa Mãe da ASdV, localizada na                 
Loteamento Área Verde de Palmas LT 9A. CEP: 77006-970, Palmas/TO, ou face sua impossibilidade de               
proceder-se a entrega neste local, em outro local a ser designado segundo a conveniência da               
comissão responsável da Ação entre Amigos 2018.  
 
Da entrega dos prêmios  
 
Cláusula Oitava – A entrega do prêmio será feita, mediante a apresentação do respectivo cupom               
premiado, que será identificado por idêntico número no canhoto do cupom premiado, sendo             
necessária a apresentação de um documento original de identificação do portador do referido cupom.  
Parágrafo Único – O dever de guarda e conservação do cupom incumbe exclusivamente ao seu               
portador. A ASdV não se responsabiliza, em hipótese alguma, pela perda, extravio, roubo ou mau uso                
que se façam sobre quaisquer cupons. 
  
Cláusula Nona – O cupom não poderá conter rasuras ou emendas de quaisquer espécies. A ASdV                
reserva-se o direito de reter o bem sorteado caso existam dúvidas quanto à autenticidade do cupom                
apresentado ou quanto à identificação do portador contemplado, hipótese na qual o bem sorteado              
será retido na ASdV, até que sejam dirimidas, em juízo ou fora dele, as dúvidas eventualmente                
existentes. Caso seja comprovada alguma irregularidade, aplicar-se-á a conversão do referido prêmio            
automaticamente como doação para a ASdV.  
 
Clausula Décima – O prêmio distribuído deverá ser livre e desembaraçado de qualquer ônus para a                
ASdV. Os custos de natureza fiscal, como IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento, emplacamento,              
remessa para a localidade do participante contemplado, dentro outras, correrão por conta do deste.  
 
Da prescrição  
 
Clausula Décima Primeira – O participante contemplado, de posse do cupom premiado, terá o              
prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia do respectivo sorteio atrelado ao cupom premiado, para                
retirar a premiação correspondente na sede da ASdV, no endereço descrito na clausula sétima. Após               
este prazo, sem que o participante contemplado e de posse do cupom premiado se apresente na                
ASdV, ocorrerá a perda do direito a premiação correspondente, e o prêmio será convertido em doação                
à ASdV para que esta disponha livremente deste bem, dando-lhe a destinação que julgar cabível.  
 
Clausula Décima Segunda – Da mesma forma, caso o cupom premiado não tenha sido pago, em                
conformidade com a clausula quarta, o referido prêmio será convertido automaticamente como doação             
para a ASdV para que esta disponha livremente deste bem, dando-lhe a destinação que julgar cabível.  
 
Parágrafo Único – A reivindicação do prêmio poderá se dar pelos seguintes meios de comunicação:               
por telefone da ASdV, no número (21) 2218-4100, em horário de atendimento da mesma; via postal                
no endereço supracitado da ASdV; por e-mail no endereço contato@sementesdoverbo.org, ou mesmo            
pessoalmente à ASdV. 
  
Da Garantia  
 
Cláusula Décima Terceira – O prêmio será novo e com nota fiscal, onde a garantia e a assistência                  
técnica é de inteira responsabilidade do fabricante. A ASdV não assume responsabilidades por vícios              
e/ou defeitos técnicos apresentados no prêmio, cabendo ao participante contemplado acionar o            
fabricante ou a assistência técnica. A ASdV também não se compromete a trocá-lo, condicioná-lo ou               

http://www.sementesdoverbo.org/
http://www.caixa.gov.br/


adaptá-lo em nenhuma circunstância. O prêmio é intransferível, não podendo ser trocado por outro              
produto, e poderá ser efetivamente pago em moeda nacional do país (dinheiro) ao participante              
contemplado.  
 
Do ganhador  
 
Cláusula Décima Quarta – O participante da Ação entre Amigos 2018 concorda, desde já, ao               
adquirir um ou mais cupons, que, na hipótese de figurar como contemplado cederá, a título               
absolutamente gratuito, o uso de sua imagem, nome e voz, pela ASdV ou por quem esta indicar, com                  
o propósito de reforço da mídia publicitária e divulgação do evento, ou mesmo com vistas a promover                 
campanha publicitária em prol de evento de natureza ou finalidade semelhante, presente ou futuro. 
  
Dos cupons não adquiridos 
 
Cláusula Décima Quinta – As numerações dos cupons porventura não adquiridos serão divulgadas             
nas dependências da ASdV, no endereço supracitado. Os referidos cupons serão destruídos após o              
prazo previsto na clausula décima primeira, na presença de, ao menos, 02 (duas) testemunhas, a ser                
realizada na sede da ASdV. 
 
Cláusula Décima Sexta – Este regulamento está disponível no site          
http://www.sementesdoverbo.org/ff2018 e impresso para consulta na sede da ASdV no endereço           
acima mencionado. 
  
Das dúvidas e conflitos  
 
Cláusula Décima Sétima – Os membros da comissão organizadora são soberanos para julgar             
eventuais conflitos relativos a essa Ação entre Amigos 2018 e para declarar quem é o contemplado do                 
sorteio, como também é competente para dirimir eventuais dúvidas que poderão advir da leitura deste               
regulamento, através da sua comissão, como quaisquer premissas deste evento. 
  
Cláusula Décima Oitava - Dúvidas poderão ser encaminhadas através do e-mail:           
contato@sementesdoverbo.org 
  
Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 2018. 
  
A Associação Sementes do Verbo – ASdV  
CNPJ sob o nº 07.104.940/0003-31 
Responsável: Sara de Paxiuta de Sá  
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