
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

COMPRA CAMPEÃ CARTÃO QUERO-QUERO ELO

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE/ME Nº 04.023603/2022

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: VERDE - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.
Endereço: GENERAL FLORES DA CUNHA Número: 1943 Complemento: SALA  01 Bairro: VILA CACHOEIRINHA
Município: CACHOEIRINHA UF: RS CEP:94910-003
CNPJ/MF nº: 01.722.480/0001-67

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:LOJAS QUERO-QUERO S.A.Endereço: GENERAL FLORES DA CUNHA Número: 1943
Complemento: SLJ Bairro: VILA CACHOEIRINHA Município: CACHOEIRINHA UF: RS CEP:94910-003
 CNPJ/MF nº:96.418.264/0218-02 Razão Social:ELO SERVICOS S.A.Endereço: XINGU Número: 512
Complemento: ANDAR 5 Bairro: ALPHAVILLE INDUSTRIAL Município: BARUERI UF: SP CEP:06455-030
 CNPJ/MF nº:09.227.084/0001-75

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhada a Sorteio

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
01/11/2022 a 05/01/2023

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
01/11/2022 a 31/12/2022

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
A presente promoção é direcionada as pessoas físicas que durante o período de 00:00 do dia 01/11/2022 até às
23:59 do dia 31/12/2022(*), utilizarem o Cartão Quero-Quero VerdeCard Elo para compras de mercadorias e
serviços financeiros*.
(*) excluídas as aquisições de medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifícios ou de estampido,
bebidas alcoólicas (teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac), fumo e seus derivados, produtos tais vetados
pelo Art. 10 e seus itens do Decreto nº 70.951/72, modificado pelo Decreto nº 2.018/96.
Os participantes receberão, gratuitamente, número(s) da sorte, conforme critérios descritos a seguir:
(a) A cada R$ 50,00 (cinquenta reais) em compras confirmadas pelo Cartão Quero-Quero Verdecard Elo fora da
rede de lojas Quero-Quero = 1 (um) número da sorte.
(b) A cada R$ 50,00 (cinquenta reais) em compras confirmadas pelo Cartão Quero-Quero Verdecard Elo dentro da
rede de lojas Quero-Quero = 2 (dois) números da sorte
(c) Confirmação da primeira compra com o Cartão Quero-Quero Verdecard Elo fora da rede de lojas Quero-Quero =
10 (dez) números da sorte .
As compras não serão cumulativas, ou seja, serão descartados possíveis valores remanescentes para compras
futuras.
Uma vez atendidas as condições estipuladas o(a) participante receberá, gratuitamente, o(s) número(s) da sorte a
que tiver direito, somente após a confirmação de suas compras, conforme descrito no item 8.1.1.
A partir do início da promoção (00:00 do dia 01/11/2022) todos os clientes que já possuem o cartão irão receber um
PUSH no seu aplicativo Quero-Quero PAG informando sobre o início da promoção. Nesta mensagem será
repassada também as informações sobre a mecânica da promoção.
Após a confirmação da primeira compra objeto de participação nesta campanha, será enviado um PUSH
informando que o cliente está participando da promoção e informações para consulta do(s) número(s) da sorte(s).
Novos clientes que fizerem o cartão, após o início da promoção, irão receber as mesmas comunicações:
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1ª comunicação (sobre a campanha promocional): No momento da emissão do cartão e 2ª comunicação (sobre a
emissão do número da sorte): Após a confirmação da primeira compra objeto de participação.
Os números da sorte serão emitidos pela EMPRESA PROMOTORA de forma aleatória e estarão disponíveis em
até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da confirmação da compra.
A adesão à promoção se dará de forma automática. Apenas o titular cadastrado na promoção poderá solicitar a
exclusão diretamente no site da promoção www.compracampeaqueroqueroelo.com.br.
Caso o(s) participante(s) venha(m) a manifestar seu desinteresse em participar da promoção por algum motivo nos
termos deste regulamento, o(s) número(s) da sorte atribuído(s) ao(s) participante(s) na campanha, bem como a
leitura dos seus dados, será(ão) excluído(s). Salienta-se que esta decisão é irrevogável.
O(s) número(s) da sorte poderão ser consultados diretamente pelo participante através do site da promoção
www.compracampeaqueroqueroelo.com.br Neste caso, o(a) participante deverá informar o seu CPF.
No comprovante de participação, constarão 8 (oito) números, sendo que os 3 (dois) primeiros números
correspondem à série, e os 5 (cinco) últimos números correspondem ao número da sorte, conforme exemplo abaixo
e de acordo com o disposto no item 9.1 acima.
11155881 = 111 (série participante); 55881 (número da sorte)
Os números da sorte estarão disponíveis para consulta até 24 horas após a confirmação das compras objeto de
participação.
Os participantes poderão, a qualquer momento, dirimirem dúvidas e realizarem eventuais reclamações de números
da sorte não atribuídos. As dúvidas e reclamações decorrentes dos números da sorte deverão ser realizadas
diretamente pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da promotora, através dos telefones: 0800 541
0503 (telefone fixo) ou (51) 4020 4430 (telefone celular) ou ainda via ouvidoria 0800 642 2273.
Quantidade de Números da Sorte que serão emitidos: Serão emitidos, no total da promoção, 20.000.000 (vinte
milhões) de número da sorte.
SÉRIES E NUMERAÇÃO: Serão emitidas pela Empresa Promotora durante toda campanha, 200 (duzentas) séries
numeradas de 000 a 199. Cada série será composta por 100.000 (cem mil) números sendo elas numeradas de
00.000 a 99.999.
Data da emissão das séries e prazo de participação:
Série
	Período de Participação*	Data de emissão	Data do sorteio	Premiação correspondente
000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 03/11/2022.	A partir do dia 01/11/2022	05/11/2022	Do 1º ao
15º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta digital
Quero-Quero PAG.
000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 07/11/2022.	A partir do dia 01/11/2022	09/11/2022	1º prêmio
identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 SmartTV 70” Marca Samsung.
Do 2º ao 21º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta
digital Quero-Quero PAG.
000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 10/11/2022.	A partir do dia 01/11/2022	12/11/2022	Do 1º ao
15º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta digital
Quero-Quero PAG.
000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 14/11/2022.	A partir do dia 01/11/2022	16/11/2022	1º prêmio
identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 SmartTV 70” Marca Samsung.
Do 2º ao 21º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta
digital Quero-Quero PAG.
000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 17/11/2022.	A partir do dia 01/11/2022	19/11/2022	Do 1º ao
15º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta digital
Quero-Quero PAG.
000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 21/11/2022.	A partir do dia 01/11/2022	23/11/2022	1º prêmio
identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 SmartTV 70” Marca Samsung.
Do 2º ao 21º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta
digital Quero-Quero PAG.
000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 24/11/2022.	A partir do dia 01/11/2022	26/11/2022	Do 1º ao
15º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta digital
Quero-Quero PAG.
000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 28/11/2022.	A partir do dia 01/11/2022	30/11/2022	1º prêmio
identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 SmartTV 70” Marca Samsung.
Do 2º ao 21º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta
digital Quero-Quero PAG.
000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 01/12/2022.	A partir do dia 01/11/2022	03/12/2022	Do 1º ao
15º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta digital
Quero-Quero PAG.
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000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 05/12/2022.	A partir do dia 01/11/2022	07/12/2022	1º prêmio
identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 SmartTV 70” Marca Samsung.
Do 2º ao 21º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta
digital Quero-Quero PAG.
000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 08/12/2022.	A partir do dia 01/11/2022	10/12/2022	Do 1º ao
15º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta digital
Quero-Quero PAG.
000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 12/12/2022.	A partir do dia 01/11/2022	14/12/2022	1º prêmio
identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 SmartTV 70” Marca Samsung.
Do 2º ao 21º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta
digital Quero-Quero PAG.
000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 15/12/2022.	A partir do dia 01/11/2022	17/12/2022	Do 1º ao
15º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta digital
Quero-Quero PAG.
000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 19/12/2022.	A partir do dia 01/11/2022	21/12/2022	1º prêmio
identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 SmartTV 70” Marca Samsung.
Do 2º ao 21º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta
digital Quero-Quero PAG.
000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 22/12/2022.	A partir do dia 01/11/2022	24/12/2022	Do 1º ao
15º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta digital
Quero-Quero PAG.
000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 26/12/2022.	A partir do dia 01/11/2022	28/12/2022	1º prêmio
identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 SmartTV 70” Marca Samsung.
Do 2º ao 21º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta
digital Quero-Quero PAG.
000 a 199	00:00 do dia 01/11/2022 até às 23:59 do dia 31/12/2022.	A partir do dia 01/11/2022	04/01/2023	1º prêmio
identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Automóvel** 0km Fiat Pulse.
Do 2º ao 11º prêmio identificado, conforme combinação da Loteria Federal do Brasil: 1 Crédito de R$ 200 na conta
digital Quero-Quero PAG.
 (*) ou até esgotarem os elementos sorteáveis a serem distribuídos, haja vista que a quantidade é limitada (total =
20 milhões de números) Neste caso a data do sorteio permanecerá a citada acima mesmo que os elementos
sorteáveis acabem antes do período de participação.
(**) O automóvel será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus fiscal (IPVA; Licenciamento e
emplacamento)

7 -  QUANTIDADE DE SÉRIES:
200

8 -  QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000

9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 07/11/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 03/11/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 05/11/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

15 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 3.000,00 0 199 1

DATA: 10/11/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 07/11/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 09/11/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
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MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

1 Smart TV 70” UHD modelo 4K, Marca
Samsung

3.500,00 3.500,00 0 199 1

20 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 4.000,00 0 199 2

DATA: 14/11/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 10/11/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 12/11/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

15 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 3.000,00 0 199 1

DATA: 17/11/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 14/11/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 16/11/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

1 Smart TV 70” UHD modelo 4K, Marca
Samsung

3.500,00 3.500,00 0 199 1

20 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 4.000,00 0 199 2

DATA: 21/11/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 17/11/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 19/11/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

15 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 3.000,00 0 199 1

DATA: 24/11/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 21/11/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 23/11/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

1 Smart TV 70” UHD modelo 4K, Marca
Samsung

3.500,00 3.500,00 0 199 1

20 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 4.000,00 0 199 2

DATA: 28/11/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 24/11/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 26/11/2022
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ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

15 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 3.000,00 0 199 1

DATA: 01/12/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 28/11/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 30/11/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

1 Smart TV 70” UHD modelo 4K, Marca
Samsung

3.500,00 3.500,00 0 199 1

20 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 4.000,00 0 199 2

DATA: 05/12/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 01/12/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 03/12/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

15 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 3.000,00 0 199 1

DATA: 08/12/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 05/12/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 07/12/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

1 Smart TV 70” UHD modelo 4K, Marca
Samsung

3.500,00 3.500,00 0 199 1

20 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 4.000,00 0 199 2

DATA: 12/12/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 08/12/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 10/12/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

15 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 3.000,00 0 199 1

DATA: 15/12/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 12/12/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 14/12/2022
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ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

1 Smart TV 70” UHD modelo 4K, Marca
Samsung

3.500,00 3.500,00 0 199 1

20 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 4.000,00 0 199 2

DATA: 19/12/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 15/12/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 17/12/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

15 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 3.000,00 0 199 1

DATA: 22/12/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 19/12/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 21/12/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

1 Smart TV 70” UHD modelo 4K, Marca
Samsung

3.500,00 3.500,00 0 199 1

20 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 4.000,00 0 199 2

DATA: 26/12/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 22/12/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 24/12/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

15 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 3.000,00 0 199 1

DATA: 29/12/2022 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 26/12/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 28/12/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

1 Smart TV 70” UHD modelo 4K, Marca
Samsung

3.500,00 3.500,00 0 199 1

20 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 4.000,00 0 199 2

DATA: 02/01/2023 14:00
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PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 29/12/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 31/12/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

15 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 3.000,00 0 199 1

DATA: 05/01/2023 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:00 a 31/12/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 04/01/2023
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Gen. Flores da Cunha NÚMERO: 1943 COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Vila
Bom Princípio
MUNICÍPIO: Cachoeirinha UF: RS CEP: 94910-003
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

1 Automóvel* 0km da marca Fiat,
modelo Pulse, Modelo Drive MT Flex,
4 portas, ano de fabricação 2022, ano
modelo 2023, cor sólida disponível na
entrega

95.000,00 95.000,00 0 199 1

10 Crédito na conta digital Quero-Quero
PAG, sem direito a saque.

200,00 2.000,00 0 199 2

10 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

184.000,00314

11 -  FORMA DE APURAÇÃO:
A definição da série participante se dará a partir da dezena simples do 1º ao 3º prêmio da Extração da Loteria Federal, lidos de
cima (1º prêmio) para baixo (3º prêmio).
Caso o número de série encontrado seja superior à maior da apuração (199), deverá ser subtraída a quantidade de séries da
apuração (200), do número de série encontrado, tantas vezes quantas forem necessárias, até que o número obtido esteja dentro
do intervalo de séries da apuração (000 a 199)

Exemplo:
1º prêmio: 57.623
2º prêmio: 42.762
3º prêmio: 20.211
4º prêmio: 59.896
5º prêmio: 13.725
Série válida para o sorteio: 261 – 200 = 061 (série válida para o sorteio)
2ª etapa: Definição dos números contemplados
B.1) O primeiro número da sorte contemplado (1º prêmio) será o elemento cujo número coincidir, exatamente, com as unidades
simples dos números sorteados na Loteria Federal do Brasil, no sentido de cima (1º prêmio) para baixo (5º prêmio). Os demais
contemplados (quando houver), serão sempre os números imediatamente superiores, distribuídos, ao primeiro prêmio
identificado. Em caso de não se encontrar o número superior que esteja válido, continua-se a busca pelos demais superior, até
encontrar um número válido.
Exemplo
1º prêmio: 57.623
2º prêmio: 42.762
3º prêmio: 20.211
4º prêmio: 59.896
5º prêmio: 13.725

1º prêmio identificado: 32.165
2º prêmio identificado (quando houver): 32.166

RESSALVAS:
C.1) No caso de não ter sido distribuído o “Primeiro número da sorte” apurado ou não atenda aos critérios de participação, dar-
se-á a entrega do(s) prêmio(s), alternadamente, ao “Número da sorte” imediatamente superior, dentro da mesma série, ou, na
falta deste, ao imediatamente inferior, repetindo-se tal procedimento até que se encontre um “Número da sorte” distribuído mais
próximo ao apurado com base no resultado da loteria federal. No
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caso de se alcançar o número sequencial inicial ou final, buscar-se-á apenas os imediatamente superiores e inferiores,
respectivamente. Os demais números contemplados no mesmo sorteio (quando houver), serão sempre os imediatamente
superiores ao primeiro número da sorte contemplado.
C.2) Caso não tenha sido distribuído nenhum “Número da sorte” na série apurada, deve-se repetir o procedimento descrito no
parágrafo anterior para todas as séries que compõem a apuração, alternadamente para a série imediatamente superior, ou, na
falta desta, para a imediatamente inferior. No caso de se alcançar a série inicial ou final, buscar-se-á apenas as imediatamente
superiores e inferiores, respectivamente.
C3) No caso de não haver extração da Loteria Federal do Brasil nas datas estipuladas, o sorteio será pela Loteria Federal do
Brasil imediatamente posterior.
C.4) Os participantes terão direito ao usufruto de 01 (um) prêmio por sorteio. Na  eventualidade de algum participante ser
contemplado com dois prêmios, o de menor valor será transferido a outro participante conforme critérios descritos nos itens C.1
e C.2.

12 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Em casos comprovados de fraude 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.
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.
Caso o participante não concorde com os termos do regulamento.

13 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O(s) contemplado(s) será(ão) notificado(s) por intermédio de ligação telefônica gravada que constam no cadastro do participante
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de aferição dos resultados. Na oportunidade será confirmada a anuência
do participante em relação aos termos do regulamento. Uma vez confirmada as informações por parte do(a) participante será
ratificada a sua contemplação.
A Empresa Promotora manterá um banco de dados com os dados dos participantes e seus respectivos números de ordem e
série e, após o sorteio, promoverá a identificação do contemplado junto ao referido banco de dados. A responsabilidade pela
atualização e também pelo preenchimento dos dados corretos é do(a) participante da promoção. Em caso de algum dado
incompleto ou incorreto que impeça a Empresa Promotora de localizar o ganhador e o mesmo não venha reclamar do prêmio
em até 180 (cento e oitenta) dias da data da apuração, a premiação será considerada prescrita sendo o valor do mesmo
revertido aos cofres da União conforme consta no item 16.
Após as aferições dos resultados (item 12.1) a Empresa Promotora  fará a divulgação dos ganhadores (nome e números da
sorte contemplados) no site da promoção: www.compracampeaqueroqueroelo.com.br. As informações ficarão disponibilizadas
pelo período de 180 (cento e oitenta dias) dias a contar da data da aferição.

14 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Os prêmios serão entregues pela Empresa Promotora, sem ônus, incluindo as despesas com IPVA, Licenciamento Anual,
Seguro Obrigatório e demais taxas cobradas pelo Detran até a total transferência dos prêmios aos ganhadores,  no prazo de 30
(trinta) dias, contados da respectiva data da apuração e confirmação do contato com o ganhador, em seu endereço domiciliar
conforme indicado no cadastro.
Para o recebimento dos prêmios, os contemplados deverão preencher o “Recibo de Contemplação e Entrega do Prêmio” com
seus dados pessoais, assiná-lo e fornecer cópia do RG e CPF, no ato da entrega do prêmio.
O contemplado que por qualquer motivo estiver impossibilitado de receber pessoalmente o prêmio, poderá constituir mandatário
mediante procuração pública com poderes específicos para tal finalidade. Caso o contemplado seja absolutamente incapaz,
deverá ser representado por seu responsável legal, e na hipótese de ser relativamente incapaz, deverá ser regularmente
assistido, para efetivo recebimento do prêmio, mediante a entrega do mesmo, que será emitido em nome do absolutamente ou
relativamente incapaz, conforme o caso. No caso de o contemplado falecer antes da entrega do prêmio, os respectivos
herdeiros farão jus e receberão o prêmio de acordo com a legislação vigente, desde que exercido tal direito dentro do prazo
previsto neste Regulamento para o recebimento do prêmio, e desde que apresentada a devida documentação que os legitime.
Caso tal fato não ocorra, o prêmio será recolhido como renda para a União conforme consta no item 16 abaixo. O contemplado
reconhece e aceita expressamente que a Empresa Promotora, Copromotora e aderente(s) não poderão ser responsabilizadas
por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação nesta Promoção ou da eventual aceitação do(s) prêmio(s).
No caso do contemplado ser menor de idade, a premiação será entregue ao seu representante legal, devidamente comprovado
nos termos aqui expostos.
Para recebimento do prêmio “Crédito na conta Digital no valor de R$ 200,00, o(a) participante deverá possuir conta digital ativa
por meio da Conta Digital Quero-Quero Tag.

15 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
ENDEREÇO DO LOCAL DE EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS:
Os prêmios poderão ser visualizados por meio de materiais promocionais no site www.compracampeaqueroqueroelo.com.br
CANAIS E FORMA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO:
Objetivando divulgar a promoção, a Empresa Promotora poderá utilizar os seguintes veículos de comunicação: anúncios em
sites, redes sociais, rádio, e-mail, whats app, outdoor e materiais de Ponta de Venda.
PRAZO DE CADUCIDADE DO DIREITO AO PRÊMIO:
O prazo de caducidade do direito ao prêmio indicado neste Regulamento, por parte do ganhador será de 180 (cento e oitenta)
dias contados da respectiva apuração. Não sendo reclamado neste período, a empresa promotora converterá o valor do prêmio
correspondente em moeda corrente recolhendo o montante aos cofres do Tesouro
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Nacional como renda da União, no prazo subsequente de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 6º, do Decreto nº 70.951, de
09/08/72.
DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO CONTEMPLADO:
O(A) contemplado(a) no referido evento, pelo período de 01 (um) ano contado a partir da data da apuração, autoriza o uso de
seu nome, imagem, som e voz, com vistas à divulgação do resultado sem nenhum ônus às pessoas jurídicas promotoras e
aderentes.
DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS:
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes da promoção autorizada deverão ser, preliminarmente,
dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, posteriormente, submetidas à consideração do Ministério da Economia –
SEAE.
No máximo 08 (oito) dias antes da data de apuração, a Empresa Promotora fará a comprovação da aquisição do prêmio
buscando com isso dar cumprimento ao disposto no §1º do art. 15º do Decreto n. 70.95,1 de 09/08/72. No caso da presente
promoção, o comprovante de propriedade será efetivado mediante notas fiscais.
Os participantes poderão concorrer com mais de 01 (um) número da sorte original da promoção, desde que atendam os
requisitos deste Regulamento. Para tanto, basta atingir os pré-requisitos da campanha descritos neste regulamento.
Serão sumariamente excluídos da promoção os participantes que cometerem qualquer tipo de tentativa de fraude comprovada,
sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal e civil.
Ficam impedidos de participar da presente promoção, os sócios e funcionários das entidades promotoras e copromotora e
empresas participantes / aderentes. Será de exclusiva responsabilidade da Empresa Promotora, o controle sobre a observância
do cumprimento das regras descritas neste Regulamento. A verificação será efetuada no momento das apurações através de
listagem gerada pela Empresa Promotora.  Salienta-se ainda que é imprescindível a apresentação do comprovante de compra
do produto objeto de participação para ter direito ao prêmio desta campanha.
As entregas dos prêmios dar-se-ão sem nenhum ônus para o contemplado nos termos deste Regulamento.
Ao participar desta promoção estarão concordando com todas as disposições constantes deste Regulamento.
Tendo em vista as características do ambiente da internet, a PROMOTORA não se responsabiliza pela inscrição dos
participantes e pelo cadastramento dos produtos que não forem realizados por problemas de conexão no servidor, nas linhas
telefônicas ou em provedores de acesso dos usuários ou, ainda, por falta de energia elétrica, sem exclusão das demais
situações decorrentes de caso fortuito ou de força maior.
Es te  regu lamento  comple to  da  p resen te  p romoção será  d ispon ib i l i zado  no  webs i te  da  campanha
www.compracampeaqueroqueroe lo .com.br
Conforme Art. 10 do Decreto 70.951/72, não poderão ser objeto da promoção, mediante distribuição de prêmios, na forma deste
Regulamento: Medicamentos; Armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e
seus derivados; bem como outros produtos que venham a ser relacionados pelo Ministro da Economia. Sendo assim, não serão
computadas para fornecimento de elementos sorteáveis as compras de medicamentos realizadas em farmácias e drogarias.
Entretanto, serão consideradas válidas as compras referentes a produtos como: artigos de higiene pessoal, cosméticos e
perfumaria.
Em casos comprovados de fraude 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.
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.
A Promotora não será responsável pela autenticidade dos dados cadastrais e das demais informações fornecidas pelos
participantes durante a execução da Promoção.
Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do participante para solução de quaisquer questões referentes ao Regulamento
da presente promoção.
A empresa encaminhará à SECAP a lista de participantes, os nomes e números da sorte distribuídos, após o término do período
da promoção e antes das datas dos sorteios.
O tratamento de dados pessoais dos participantes da presente ação promocional respeitará os princípios e bases autorizativas
previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Os dados pessoais coletados serão utilizados pelas promotoras para fins de execução da presente campanha e serão mantidos
pelo período em que a ação promocional perdurar, exceto se subsistir outra base legal para sua manutenção por tempo
superior.
A operacionalização da presente campanha pode ser feita por parceiros da promotora, hipótese em que haverá o
compartilhamento dos dados dos participantes com a empresa parceira, nos limites do necessário para execução da ação
promocional. Destaca-se que tais parceiros estarão vinculados a obrigações de privacidade e proteção de dados em relação aos
dados tratados.
Os dados pessoais coletados serão mantidos em ambientes seguros, protegidos por medidas técnicas e administrativas aptas a
resguardá-los de acessos não autorizados e situações de destruição, perda, alteração, comunicação e difusão, com padrão
usualmente adotado pelo mercado para a proteção de dados.
Informações sobre o tratamento de dados pessoais realizado pela promotora e sobre a sua Política de Privacidade podem ser
encontradas no site www.compracampeaqueroqueroelo.com.br
A responsabilidade sobre apuração e distribuição de prêmios é exclusivamente da Empresa Promotora.

16 -  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;
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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 e cada arquivo poderá ter até 15MB.

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 Astrogildo Silva Queiroz, Técnico, em 01/11/2022 às
08:55, 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 OYC.TFG.RIX
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