
REGULAMENTO DO SORTEIO DA PROMOÇÃO PONTUALIDADE PREMIADA  
CDL GOIANÉSIA 

  
  
1.0 - Dados de verificação das empresas participantes do sorteio: 
Razão Social/Nome Fantasia:  (das empresas participantes)    
 
1.1 – Objetivo da Promoção:  
Incentivar novas Adesões de Filiação à CDL Goianesia, Pontualidade no pagamento das 
taxas mensais (por parte dos associados já ativos), aumento do volume de Consultas e 
Registros (Negativação de Inadimplentes). 
                                                       
2.0 - Datas de início e término do evento: (29/03/2015 a 28/12/2015) 
 
2.1 – Do sorteio: 
 
2.1.1 – O sorteio será apurado com base na extração da Loteria Federal do Brasil, 
realizada na data de 16 de janeiro de 2016. Não ocorrendo extração da Loteria Federal 
na data prevista, o sorteio correspondente será adiado para a primeira extração que vier 
a ser por ela realizada. 
  
3.0 - Produtos objetos da promoção: 

-   Uma (1) Moto Honda Biz – 0 km  
 
4.0 - Do evento: 
  
4.1 - O evento em referência é destinado a todos os associados da CDL Goianésia, 
inclusive empresas pertencentes aos Diretores da Entidade, cujo status de filiação esteja 
“ATIVO” e/ou que porventura venham filiar-se neste período, que cumprirem com as 
metas estabelecidas para a participação na mesma, no período de 29 de março de 2015 a 
28 de dezembro de 2015, e ainda, esteja com suas obrigações financeiras pagas perante 
o Departamento Financeiro da CDL Goianésia. 
  
4.2 – Todos os associados à CDL Goianésia, cujo status de filiação esteja “ATIVO”, 
automaticamente, já estão participantes na Promoção; 
  
4.3 – Inicialmente, Todo associado à CDL Goianésia, com status de filiação “ATIVO” 
receberá 01 (um) bilhete para o sorteio. Porém ele terá oportunidade de ganhar mais 
bilhetes caso cumpra com as seguintes metas estabelecidas: 

 
4.3.1 – META DE PONTUALIDADE DO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL 
– Em todos os meses vigentes da Promoção, o associado que pagar sua fatura mensal 
em dia (sem ultrapassar o vencimento), receberá um bilhete por pontualidade, isto, 
referente a cada mês pago pontualmente, bilhetes estes, que serão entregues até 
janeiro/2016 (antes do referido sorteio). 
 
 



4.3.2 – META DE CONSULTAS – Todas as consultas realizadas pelo associado serão 
contabilizadas mês a mês, formando um montante total no final da Campanha, sendo 
que, a porcentagem representada no montante total do associado, comparada ao 
montante total de todos os associados, representará a porcentagem de bilhetes adicionais 
que o associado irá receber, isto, baseado no número de bilhetes destinados para este 
critério (item 5.3.3 deste regulamento), bilhetes estes, que serão entregues até 
janeiro/2016 (antes do referido sorteio). 
 
4.3.3 – META DE REGISTROS (NEGATIVAÇÃO DE INADIMPLENTES) –  
Todos os Registros (Negativação de Inadimplentes) efetuados pelo associado, serão 
contabilizados mês a mês, formando um montante total no final da Campanha, sendo 
que, a porcentagem representada no montante total do associado, comparada ao 
montante total de todos os associados, representará a porcentagem de bilhetes adicionais 
que o associado irá receber, isto, baseado no número de bilhetes destinados para este 
critério (item 5.3.3 deste regulamento), bilhetes estes, que serão entregues até 
janeiro/2016 (antes do referido sorteio). 
  
4.4 – O sorteio do Bilhete será feito da seguinte forma: Número sorteado de acordo com 
o sorteio que será apurado com base na extração pela milhar do 1º Prêmio da Loteria 
Federal do Brasil, realizada na data de 16 de janeiro de 2016. Não ocorrendo extração 
da Loteria Federal na data prevista, o sorteio correspondente será adiado para a primeira 
extração que vier a ser por ela realizada. 
  
4.5 - O prêmio, em hipótese alguma, será revertido em dinheiro. 
  
4.6 – A CDL-Goianésia, poderá ofertar outros prêmios para o sorteio, onde concorrerão 
todos os associados participantes, sem a necessidade de mencionar neste regulamento os 
prêmios ofertados pelas empresas ao sorteio; 
  
4.7 - Uma vez exposto em site o presente regulamento e de posse do bilhete, o (a) 
associado (a) deverá preenchê-lo com seus dados legíveis e serão OBRIGATÓRIOS 
(conforme orientação do PROCON, descritos no item 13.0), a saber: Nome Fantasia 
ou Razão Social, Nome do Proprietário, CPF (ou Identidade) do Proprietário, Telefone e 
endereço completo e assinatura de ciência dos Direitos e Deveres descritos neste 
Regulamento; 
  
5.0 - DOS BILHETES: 
  
5.1 – Cada bilhete deverá ser identificado através de numeração própria e assinatura do 
canhoto de recebimento, distribuídos pela CDL-Goianésia; 
  
5.2 – Serão fabricados, ao todo, 10.000 (dez mil) bilhetes, com numeração inicial de: 
0000 à numeração final de: 9999, que serão distribuídos da seguinte maneira: 
 
5.2.1 – 01 (um) bilhete para cada associado atual “ATIVO” (estimativa de 4% do total 
de bilhetes); 
 



5.2.2 – Uma Reserva Técnica de 36% (trinta e seis por cento) dos bilhetes totais (que 
servirá para atender novas filiações, serviços que porventura venham ser utilizados no 
referido período e pontualidades das faturas mensais). 
 
5.2.3 – Saldo restante de 60% (sessenta por cento) dos bilhetes totais que serão 
distribuídos para as empresas associadas, de acordo com as Metas de CONSULTAS 
DE CLIENTES (30%) e Metas de REGISTROS – NEGATIVAÇÃO DE 
INADIMPLENTES (30%), conforme especificados nos itens 4.3.2 e 4.3.3 deste 
Regulamento. 
 
5.2.4 – Caso haja sobra (bilhetes não utilizados) de bilhetes da Reserva Técnica (item 
5.3.2) e/ou dos cupons iniciais para associados (item 5.2.1), os mesmos serão inseridos 
na contagem dos bilhetes relatados no item 5.2.3 e redistribuídos conforme porcentagem 
a ser repassada para cada associado. 
 
 

6.0 - NÃO SERÃO ADMITIDOS NESTE CONCURSO: 

 
6.1 - Não poderão participar do sorteio, empresas que desfiliarem (cancelarem a 
filiação) da CDL Goianésia antes do término desta. 
 
6.2 – Empresas que não estejam com o status de filiação “ATIVO”. 
 
6.3 – Empresas que transferiram as suas filiações para outra Entidade de Origem (CDL) 
antes do término desta. 
 
6.4 – Empresas associadas que constarem alguma pendência financeira junto ao 
Departamento Financeiro da CDL Goianésia e não quitarem suas pendências até 05 dias 
que antecedem o sorteio. 
 
  
7.0 – DA CONTEMPLAÇÃO DO BILHETE PREMIADO: 
 

7.1 – Será contemplado o Bilhete vigente na data do sorteio, cujo NÚMERO DA 
SORTE informado no Bilhete do(a) associado(a), coincida, da direita para a esquerda, 
com as unidades dos 4 (quatro) últimos números do 1º prêmio extraído pela Loteria 
Federal.  

 
  
7.1.2 - Caso a combinação sorteada esteja vinculada a um(a) associado(a) que não se 
enquadra nas exigências descritas nos itens: 4.1 e 6.0 (deste Regulamento), o premiado 
será identificado pela seguinte Regra de Aproximação de número: será contemplado 
o(a) associado(a) participante que possuir a combinação para sorteio imediatamente 
superior ou, na falta desta, à imediatamente inferior e assim, sucessivamente, até que 
seja identificado associado(a) premiado(a). 
  



7.2 - Bilhetes não validados serão desclassificados no momento em que porventura 
sejam sorteados, e não farão jus ao prêmio; 
  
7.3 – Caso a CDL Goianesia insira novos prêmios, o ganhador será o portador do 
bilhete cujo o milhar coincida com o 2º prêmio da extração, onde em caso de outras 
novas premiações, será considerada o milhar dos prêmios subseqüentes, seguindo a 
mesma regra de aproximação de números conforme descrito no item 7.1.2. 
  
7.4 - não é exigida a presença do ganhador no local de apuração, tendo em vista o que 
prevê a cláusula 9.3 do presente regulamento. 
  
7.5 - O presente evento promocional será definido mediante apuração prevista para 
ocorrer no dia 16 de janeiro de 2016, conforme horário do sorteio estabelecido pela 
Loteria Federal do Brasil, podendo, por motivo de força maior, ser prorrogado. 
  
  
7.6 - Divulgação do evento: Objetivando divulgar o evento, A CDL-Goianésia, empresa 
organizadora pelo evento, se reserva o direito de escolher quaisquer veículos ou 
mecanismos de sua conveniência, tais como: anúncios de televisão, cartazes, outdoors, 
mala-direta, panfletos, periódicos, faixas, rádio, sites etc, assim como utilizar a imagem 
e nomes dos referidos ganhadores, sem ônus, para divulgação da premiação. 
  
7.7 - Ao aderir às regras do concurso e dele aceitar participar, os participantes declaram 
concordar que, caso seja um dos ganhadores, sua imagem poderá ser utilizada pelas 
empresas organizadoras, a critério delas, em qualquer um dos casos descritos acima. 
  
8.0 - PRESCRIÇÃO:  
  
8.1 - O prazo de prescrição do direito aos prêmios indicados neste regulamento, por 
parte do virtual ganhador será de 90 (noventa) dias, contados da respectiva apuração (16 
de janeiro de 2016). Não sendo reclamado(s) neste período, a empresa organizadora, 
poderá converter o(s) prêmio(s) correspondente(s) em futuros sorteios pela própria 
empresa organizadora; 
  
9.0 - EXIBIÇÃO E ENTREGA DOS PRÊMIOS:  
  
9.1 - Os prêmios prometidos neste evento serão divulgados através de material 
publicitário e outros meios de comunicação, e entregues aos (às) respectivos (as) 
contemplados (as), sem ônus, na residência do ganhador, caso ele resida nesta cidade de 
Goianésia, Goiás, no prazo máximo de 07 (sete) dias, contados da respectiva apuração. 
Buscando com isso dar uma maior clareza neste sorteio;  
  
9.2 - Se o contemplado for menor de idade, o prêmio poderá ser registrado em nome de 
seu representante legal;  
 
9.3 - Caso o ganhador não se apresentar no momento do sorteio, os organizadores pelo 
sorteio farão contato com o sorteado através dos dados informados no bilhete; 
  



10.0 - OBSERVAÇÃO: Em caso de sorteio de Veículos, os veículos sorteados serão 
faturados na Nota Fiscal em nome do ganhador do prêmio, cujas despesas do registro do 
veículo junto ao órgão oficial de trânsito ficarão a cargo exclusivo do ganhador. 
  
11.0 - O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou suspenso ou cancelado, sem 
aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo 
imprevisto, que esteja fora do controle dos Organizadores, individual ou conjuntamente 
consideradas, e que comprometa a Promoção de forma a impedir ou modificar 
substancialmente a condução desta como originalmente planejado. 
  
12.0 - Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento 
serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela comissão organizadora 
(Diretoria CDL Goianésia). 
  
13.0 - A Comissão Organizadora, em conjunto com o PROCON/Goianésia, decidirão 
sobre impasses eventualmente ocorridos durante todo o processo do sorteio. 
  
14.0 - Esta promoção é válida somente aos associados que se enquadrarem às clausulas 
e itens descritos neste regulamento.  
  
15.0 - O regulamento completo da presente promoção estará exposto no site: 
www.cdlgoianesia.com.br 
  

Por estar justos e acordados todos os itens do presente 
Regulamento do sorteio, a Comissão Organizadora, juntamente com a CDL de 
Goianésia, assinam este Regulamento.  

  
 
 
Goianésia, 29 de Março de 2015. 


