
1. EMPRESA PROMOTORA:

1.1. Empresa Mandatária:
1.1.1. Razão Social: Central de Negócios e Alimentos Rede Top Ltda.
1.1.2. Endereço: Rua Bertolina May Kechele, 733 – Galpão A – Encano Norte – Indaial/SC 
– CEP 89085-050
1.1.3. CNPJ: 18.803.654/0001-19

1.2. Empresas Aderentes:
1.2.1. Razão Social: Mocam Supermercados Ltda.
1.2.2. CNPJ: 86.378.429/0001-32

1.2.3. Razão Social: Supermercado E.L.W. Jangada Ltda.
1.2.4. CNPJ: 01.272.964/0001-51

1.2.5. Razão Social: Supermercado Nardelão Ltda.
1.2.6. CNPJ: 72.377.864/0001-38

1.2.7. Razão Social: Supermercado Central Ltda.
1.2.8. CNPJ: 78.218.765/0001-90

1.2.9. Razão Social: Supermercado Campestrini Ltda.
1.2.10. CNPJ: 09.437.632/0001-91

1.2.11. Razão Social: Supermercado Schmoller Ltda.
1.2.12. CNPJ: 83.163.642/0001-39

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
“TOP SHOW – 18 ANOS REDE TOP”

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 05.008930/2020



2.  MODALIDADE DA PROMOÇÃO:

2.1. Assemelhado a Vale-Brinde

3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

3.1. No estado de Santa Catarina

4. PERÍODO DA PROMOÇÃO:

4.1. 28/08/2020 a 26/09/2020

5. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:

5.1. 28/08/2020 a 26/09/2020 ou enquanto durar o estoque de 1.442 (mil quatrocentos e 
quarenta e dois) prêmios disponíveis para distribuição na promoção

6. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:

6.1. A promoção é válida e destinada a qualquer pessoa física, residente e domiciliada em 
todo território nacional e que preencha as demais condições de participação estabelecidas 
neste regulamento.

6.2. Para participar da promoção “TOP SHOW – 18 ANOS REDE TOP” no período de 
28/08/2020 a 26/09/2020, todo o cliente pessoa física que efetuar uma compra na Rede Top 
Supermercados participantes, no valor igual ou acima de R$ 100,00 (cem reais) emitidos 
no mesmo cupom fi scal, terá direito a 01 (uma) chance de contemplação instantânea 
diretamente no caixa da loja.

6.3. Os participantes da promoção concorrerão aos prêmios instantâneos, indicados no 
item 7.1 deste regulamento, sendo distribuído 01 (um) prêmio para o 1º cliente que fi nalizar 
o pagamento da compra no valor igual ou acima de R$ 100,00 (cem reais) diretamente no 
caixa da loja, exatamente no horário de contemplação pré-determinado em sigilo no anexo 
I protocolado junto ao processo 2020/02534junto à SECAP/ME. 

6.4. Caso não haja compra fi nalizada no exato horário defi nido no anexo I protocolado 
junto ao processo 2020/02534, será considerada contemplada a 1ª compra realizada após 
o horário defi nido acima através de hora, minuto, segundo e milésimos.



6.5. Não poderão ser somados dois ou mais comprovantes de compra para atingir os 
R$ 100,00 (cem reais) em compras, bem como não serão cumulativos e reaproveitados 
os valores residuais de determinado comprovante de compra, ou seja, eventual valor 
excedente será desprezado para os fi ns de participação na promoção.

6.6. Ficam os participantes, cientes, desde já, que a participação na promoção é 
individualizada, e não poderá, em hipótese alguma, transferir e/ou dividir com outro 
participante qualquer valor residual, independentemente do grau de parentesco e/ou 
amizade. Da mesma forma, não será admitida, por força de legislação fi scal, “divisão de 
valores de notas fi scais” entre participantes no ato da compra.

6.4. Os participantes também não poderão utilizar-se de meios escusos para participar 
desta promoção e/ou de mecanismos que criem condições de cadastramento irregular, 
desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de participação previstas neste 
regulamento, qual seja, a compra de produtos na loja Rede Top Supermercado. As situações 
descritas, quando identifi cadas, serão consideradas como infração aos termos do presente 
regulamento, ensejando o impedimento da participação e/ou o imediato cancelamento da 
inscrição do participante, sem prejuízo, ainda, das medidas cabíveis e/ou ação de regresso 
a ser promovida pela promotora em face do infrator.

7. PRÊMIOS:

7.1. Serão distribuídos 1.442 (mil quatrocentos e quarenta e dois) prêmios em toda 
promoção, conforme método pré-determinado em sigilo junto à SECAP/ME através do 
processo 2020/02534.

Quantidade 
de prêmios Descrição de cada prêmio Valor unitário Valor total

1.200
01 (um) Vale compras, sem função 

de saque, a ser usufruído na Rede Top 
Supermercados

R$ 100,00 R$ 
120.000,00

150 01 (uma) Máquina de Café Três S27 Pop 
Plus Vermelha 220V R$ 224,00 R$ 33.600,00

23 01 (um) Secador de cabelos Cadence 
Sec511 220V R$ 69,28 R$ 1.593,44

23 01 (uma) Sanduicheira Cadence San231 
220V Minigrill Colors R$ 58,00 R$ 1.334,00



Quantidade total de prêmios Valor total da promoção

1.442 R$ 159.408,88

23 01 (uma) Chaleira elétrica Cadence Cel800 
220V Inox Prime 1,7L R$ 62,00 R$ 1.426,00

23 01 (um) Cafeteira Cadence CAF310 220V R$ 63,28 R$ 1.455,44

8. PREMIAÇÃO TOTAL:

9. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: 

9.1. Não terá validade a compra e participação que não preencher as condições básicas 
previstas neste regulamento e que impossibilitarem a verifi cação de sua autenticidade.

9.2. Os participantes poderão ser excluídos automaticamente da promoção em caso de 
comprovação de fraude, de não preenchimento dos requisitos previamente determinados 
nas regras do regulamento da promoção.

9.3. Uma vez identifi cada a prática de ato tipifi cado como ilícito penal, o contemplado 
responderá pelo crime de falsifi cação de documentos ou uso de documento falso, sem 
prejuízo de responder civilmente por seus atos.

9.4. Ficará vedada a participação dos sócios, funcionários das lojas Rede Top 
Supermercados participantes, bem como dos funcionários das agências e outras empresas 
diretamente envolvidas nos processos de planejamento, elaboração e promoção desta 
campanha. 

9.4.1. O atendimento disposto acima será de inteira responsabilidade da empresa promotora 
no momento da entrega do prêmio, que desclassifi cará os nomes de participantes impedidos 
mediante a verifi cação do CPF destes. 



10. ENTREGA DOS PRÊMIOS: 

10.1. Os prêmios serão entregues no ato da contemplação na própria loja na Rede Top 
Supermercado onde o participante foi notifi cado da contemplação, sendo que o prêmio vale-
compras deverá ser utilizado a partir da próxima compra na loja Rede Top Supermercado e o 
prêmio físico (Máquina de Café, Secador de cabelos, Sanduicheira, Chaleira elétrica) deverá 
ser retirado no SAC da loja Rede Top Supermercado com o gerente, livre e desembaraçado 
de quaisquer ônus. 

10.2. Nos termos da legislação em vigor, não será permitida a conversão do prêmio em 
dinheiro ou, ainda, a sua substituição por outro, bem como a transferência do prêmio à 
terceiro, que não o contemplado, em data anterior à sua efetiva entrega e integralização ao 
patrimônio deste.

10.3. Será resguardado o direito do contemplado de reclamar seu prêmio no prazo de 
até 180 (cento e oitenta dias), a partir da data de término da promoção. Caso o prêmio 
ganho não seja reclamado no prazo caducará o direito do respectivo titular e o valor 
correspondente será recolhido pela empresa promotora, ao Tesouro Nacional como Renda 
da União, no prazo subsequente de 45 (dez) dias conforme art. 6º do decreto 70.951/72.

10.4. A empresa promotora prestará contas da promoção junto à SECAP através de uma 
declaração contendo a quantidade de prêmios entregues e prescritos.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

11.1. O regulamento completo desta Promoção será disponibilizado nas lojas Rede Top 
Supermercados participantes da promoção.

11.2. A participação na promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os termos 
deste regulamento. O participante declara que leu e concorda com o presente regulamento, 
comprometendo-se a obedecê-lo integralmente, previamente à sua participação na 
promoção.

11.3. O contemplado, desde já, autoriza o uso, pela empresa promotora, pelo período de 
12 (doze) meses, a contar do término da Promoção, de suas imagens, som de voz e nome, 
em fi lmes publicitários veiculados em mídia eletrônica, Internet, fotos, cartazes, anúncios 
em jornais, revistas ou em qualquer outra forma de mídia impressa ou eletrônica, a serem 
veiculados no Território Nacional, referentes à divulgação da conquista do prêmio, sem 
qualquer ônus à empresa promotora.



11.4. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes das 
promoções autorizadas deverão ser preliminarmente dirimidas exclusivamente pela 
empresa promotora e, posteriormente, submetidas à SECAP/ME, quando o participante 
não optar pela reclamação direta aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor.

11.5. Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do participante para solução de 
quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente promoção.

11.6. Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei n.º 5.768/71, 
regulamentada pelo Decreto n.º 70.951/72 e Portaria MF 41/08) e obteve o Certifi cado de 
Autorização SECAP nº. 05.008930/2020 expedido pelo Ministério da Economia.



1. EMPRESA PROMOTORA:

1.1. Empresa Mandatária:
1.1.1. Razão Social: Central de Negócios e Alimentos Rede Top Ltda.
1.1.2. Endereço: Rua Bertolina May Kechele, 733 – Galpão A – Encano Norte – Indaial/SC 
– CEP 89085-050
1.1.3. CNPJ: 18.803.654/0001-19

1.2. Empresas Aderentes:
1.2.1. Razão Social: Mocam Supermercados Ltda.
1.2.2. CNPJ: 86.378.429/0001-32

1.2.3. Razão Social: Supermercado E.L.W. Jangada Ltda.
1.2.4. CNPJ: 01.272.964/0001-51

1.2.5. Razão Social: Supermercado Nardelão Ltda.
1.2.6. CNPJ: 72.377.864/0001-38

1.2.7. Razão Social: Supermercado Central Ltda.
1.2.8. CNPJ: 78.218.765/0001-90

1.2.9. Razão Social: Supermercado Campestrini Ltda.
1.2.10. CNPJ: 09.437.632/0001-91

1.2.11. Razão Social: Supermercado Schmoller Ltda.
1.2.12. CNPJ: 83.163.642/0001-39

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
“TOP SHOW – 18 ANOS REDE TOP”

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 06.008931/2020



2. MODALIDADE DA PROMOÇÃO:

2.1. Assemelhado a Concurso

3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

3.1. No estado de Santa Catarina

4. PERÍODO DA PROMOÇÃO:

4.1. 28/08/2020 a 26/09/2020

5. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:

5.1. Das 06h00 do dia 28/08/2020 até às 15h00 do dia 26/09/2020

6. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:

6.1. A promoção é válida e destinada a qualquer pessoa física, residente e domiciliada 
em território nacional e que preencha as demais condições de participação estabelecidas 
neste regulamento.

6.2. Para participar da promoção “TOP SHOW – 18 ANOS REDE TOP” no período de 
06h00 do dia 28/08/2020 até às 15h00 do dia 26/09/2020, todo o cliente pessoa física 
que efetuar compras na Rede Top Supermercados participantes, a cada R$ 100,00 (cem 
reais) emitidos no mesmo cupom fi scal, terá direito a 01 (um) cupom de participação na 
promoção, conforme grupo de lojas participantes.

6.3. Serão distribuídos 18 (dezoito) prêmios entre as 23 (vinte e três) lojas participantes, 
conforme cada grupo de lojas participantes descritos abaixo:



Período de 
participação

Data e hora
da apuração Grupo Grupo de Supermercados 

Participantes

Quantidade 
de prêmios 
sorteados

Das 06h00 do 
dia 28/08/2020 
até às 15h00 do 
dia 26/09/2020

26/09/2020 
às 17h00

1 Balneário Piçarras 1

2 Barra Velha 1

3
Blumenau | Margem Esquerda

1Blumenau | Pedro 
Zimmermann

Blumenau | Tribess

4 Blumenau | Salto do Norte 1

5 Blumenau | Velha Central 1

6 Blumenau | Fortaleza 1

7 Blumenau | Escola Agrícola 1

8 Gaspar | Belchior 1

9
Gaspar | Centro

1
Gaspar | Santa Terezinha

10 Gaspar | Coloninha
1

Gaspar | Margem Esquerda

11 Ibirama 1

12 Indaial | Tapajós 1

13 Lontras 1

14 Navegantes | Gravatá 1

15 Penha 1

16 Pomerode 1

17 Presidente Getúlio 1

18 Rio dos Cedros 1



6.4. O cupom deverá ser preenchido à caneta com os dados pessoais do participante 
que efetuou a compra contendo: a) nome completo, b) telefone, c) RG, d) CPF, e) e-mail, 
corresponde a compra que deu direito a participação na promoção e responder à pergunta 
da promoção descrita no item 7 deste regulamento.

6.4.1. Após a entrega do cupom, a nota fi scal obtida será bloqueada no sistema, não po-
dendo ser reapresentada.

6.5. Após o preenchimento do(s) cupom(ns), o cliente deverá depositar o(s) cupom(ns) 
em urna na própria Rede Top Supermercados onde efetuou sua compra até o horário de 
participação da apuração descrito no item 6.4 deste regulamento.

6.6. Cada Rede Top Supermercados participantes irá lacrar a urna conforme período de 
participação da apuração descrito no item 6.4 deste regulamento, não sendo permitido o 
depósito de cupons na urna após o referido lacre, mesmo que o participante tenha obtido 
cupons válidos antes do referido dia.

6.7. Não poderão ser somados dois ou mais comprovantes de compra para atingir os R$ 
100,00 (cem reais) em compras, bem como não serão cumulativos e reaproveitados os va-
lores residuais de determinado comprovante de compra, ou seja, eventual valor excedente 
será desprezado para os fi ns de troca por cupom.

6.7.1. Exemplifi cativamente: uma compra no valor de R$ 100,00 (cem reais) equivale a 01 
(um) cupom, uma compra de R$ 200,00 (duzentos reais) equivale a 02 (dois) cupons, en-
tretanto, uma compra de R$ 120,00 (cento e vinte reais) equivale a 01 (um) cupom, sendo 
que neste caso, os R$ 20,00 (vinte reais) restantes não poderão ser somados aos valores 
das próximas compras.

6.8. Ficam os participantes, cientes, desde já, que a participação na promoção é individ-
ualizada, e não poderá, em hipótese alguma, transferir e/ou dividir com outro participante 
qualquer valor residual, independentemente do grau de parentesco e/ou amizade. Da mes-
ma forma, não será admitida, por força de legislação fi scal, “divisão de valores de notas 
fi scais” entre participantes no ato da compra.

6.9. Não serão válidos para fi ns de participação nessa promoção: (i) cupons fi scais não 
originais, ilegíveis, rasurados ou que tenham quaisquer modifi cações; (ii) comprovantes 
isolados de pagamento com cartão de crédito e/ou débito; (iii) cupons fi scais de lojas não 
participantes; (v) cupons fi scais de compras realizadas fora do período desta promoção.



6.10. Os participantes também não poderão utilizar-se de meios escusos para adquirir as 
notas ou cupons fi scais para participar desta promoção e/ou de mecanismos que criem 
condições de cadastramento irregular, desleais ou que atentem contra os objetivos e 
condições de participação previstas neste regulamento, qual seja, a compra de produtos 
na loja Rede Top Supermercados para consumo próprio, sendo que em hipótese alguma 
serão aceitas notas fi scais de terceiros ou recolhidas no interior da loja. As situações 
descritas, quando identifi cadas, serão consideradas como infração aos termos do presente 
regulamento, ensejando o impedimento da participação e/ou o imediato cancelamento da 
inscrição do participante, sem prejuízo, ainda, das medidas cabíveis e/ou ação de regresso 
a ser promovida pela promotora em face do infrator.

6.11. O participante deverá guardar a(s) nota(s) fi scal(is) referente(s) à compra(s) realizada(s) 
na loja Rede Top Supermercados adquirida durante o período de participação até o término 
do período de divulgação do contemplado, sendo que, ao contemplado, será solicitado após 
a apuração, a apresentação à empresa mandatária do(s) referido(s) documento(s), dentro 
do período de participação correspondente, para validação da condição de contemplado, 
sob pena de desclassifi cação. Nessa hipótese, o valor integral do prêmio será recolhido 
aos cofres da União, como prêmio prescrito.

7. PERGUNTA DA PROMOÇÃO:

“Qual rede sorteia 18 prêmios na Promoção Top Show – 18 Anos Rede Top?”

Resposta: (  ) Rede Top Supermercados (  ) Outros

8. APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

8.1. Serão distribuídos 18 (dezoito) prêmios em toda promoção, conforme quantidade 
de prêmios prevista em cada grupo no item 6.3 deste regulamento:

Quantidade de
contemplados

Descrição de cada
prêmio por grupo Valor unitário Valor total

18 01 (um) Vale viagem R$ 2.500,00 R$ 45.000,00

8.2. Cada apuração será realizada na data e horários descrito no item 6.3 deste 
regulamento, no endereço da loja Rede Top Supermercados participantes relacionadas 
abaixo:



Grupo Loja Endereço completo

01 Balneário Piçarras Av. Emanuel Pinto, 662 - Centro - Balneário 
Pìçarras – SC

02 Barra Velha Av. Governador Celso Ramos, 980 - Centro - 
Barra Velha – SC

03
Blumenau | Margem Esquerda

Blumenau | Pedro Zimmermann
Blumenau | Tribess

Rua Dr. Pedro Zimmermann, 7155 - Itoupava 
Central - Blumenau - SCt

04 Blumenau | Salto do Norte Johann Sachse, 2476 - Salto do Norte - 
Blumenau - SC

05 Blumenau | Velha Central Rua José Reuter, 961 - Velha Central - 
Blumenau - SC

06 Blumenau | Fortaleza Rua Francisco Vahldieck, 1.881 - Bairro 
Fortaleza – Blumenau - SC

07 Blumenau | Escola Agrícola Rua Benjamin Constant, 939 - Bairro Escola 
Agrícola – Blumenau - SC

08 Gaspar | Belchior Rua Bonifácio Haendchen, 1.120 - Bairro 
Belchior – Gaspar -SC

09 Gaspar | Centro
Gaspar | Santa Terezinha

Av. das Comunidades, 995 - Centro - Gaspar - 
SC

10 Gaspar | Coloninha
Gaspar | Margem Esquerda

Rua Luiz Franzoi, 250 - Margem Esquerda - 
Gaspar - SC

11 Ibirama Rua Marques de Herval, 136 - Centro - Ibirama 
- SC

12 Indaial | Tapajós Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1090 - 
Tapajós - Indaial - SC

13 Lontras Rua Willy Schroeder, 531 - Centro - Lontras - 
SC

14 Navegantes | Gravatá Av. Rio do Sul, 244 - Gravatá - Navegantes - 
SC

15 Penha Av. Nereu Ramos, 473 - Centro - Penha - SC

16 Pomerode R: Hermann Weege, 615 - Centro - Pomerode 
- SC

17 Presidente Getúlio Rua Mirador, 31 - Centro - Presidente Getúlio 
- SC

18 Rio dos Cedros Av. Tiradentes, 618 - Centro - Rio dos Cedros 
- SC



Quantidade total de prêmios Valor total da promoção

18 R$ 45.000,00

9. PREMIAÇÃO TOTAL:

10. FORMA DE APURAÇÃO:

10.1. Todos os cupons depositados em cada loja Rede Top Supermercados serão 
encaminhados ao local da apuração, conforme grupo participante, na qual, sem prejuízo 
da publicidade que o ato de apuração do contemplado requer, os cupons devem ser 
preservados, restringindo-se o acesso apenas às pessoas previamente credenciadas pela 
empresa autorizada.

10.2. Dessa urna serão retirados, aleatoriamente, tantos cupons quantos forem necessários 
até que encontre 01 (um) cupom devidamente preenchido com à resposta correta em 
igualdade com o número de prêmios a distribuir em cada grupo de lojas participantes.

10.3. Durante a realização da apuração, as pessoas presentes não poderão se aproximar 
dos cupons.

10.4. A empresa mandatária manterá, no ato da apuração um banco de dados para 
validação do cupom sorteado.

11. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:

11.1. Não terão validade as compras e participações que não preencherem as condições 
básicas previstas neste regulamento e que impossibilitarem a verifi cação de sua 
autenticidade valendo apenas os cupons promocionais originais impressas pela Promotora.

11.2. Os participantes poderão ser excluídos automaticamente da promoção 
em caso de comprovação de fraude, de não preenchimento dos requisitos 
previamente determinados nas regras do regulamento da promoção.

11.3. Uma vez identifi cada a prática de ato tipifi cado como ilícito penal, o 
contemplado responderá pelo crime de falsifi cação de documentos ou uso 
de documento falso, sem prejuízo de responder civilmente por seus atos.

11.4. Ficará vedada a participação dos sócios, funcionários das lojas Rede Top Supermercados 
participantes, bem como dos funcionários das agências e outras empresas diretamente 
envolvidas nos processos de planejamento, elaboração e promoção desta campanha. 



11.4.1. O atendimento disposto acima será de inteira responsabilidade da empresa 
promotora no momento da apuração, mediante a verifi cação do CPF impedidos de 
participar. 

11.5. As pessoas mencionadas acima, quando identifi cadas e que de alguma maneira 
manipularam, violaram ou fraudaram este regulamento para participar da promoção, 
não terão direito à premiação, sem prejuízo, ainda, das medidas cabíveis a serem 
promovidas pela empresa mandatária em face do infrator. Caso está identifi cação seja 
feita no momento da apuração, será retirado, no ato do sorteio, um novo cupom válido.

12. FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:

12.1. O resultado será divulgado no momento da apuração, e o contemplado será 
comunicado pela empresa mandatária por meio de telefone e/ou telegrama no prazo de 
10 (dez) dias corridos após a data da apuração.

13. ENTREGA DOS PRÊMIOS: 

13.1. O prêmio a ser distribuído destina-se ao titular do cupom contemplado, 
assegurando a sua participação.

13.2. O prêmio é pessoal e intransferível e será entregue dentro do prazo de até 30 
(trinta) dias após a data da apuração, de acordo com o artigo 5º do Decreto 70.951/72.

13.3. Nos termos da legislação em vigor, não será permitida a conversão do prêmio em 
dinheiro ou, ainda, a sua substituição por outro, bem como a transferência do prêmio à 
terceiro, que não o contemplado, em data anterior à sua efetiva entrega e integralização 
ao patrimônio deste.

13.4. Caso o contemplado seja menor de idade, deverá, no ato da entrega do prêmio, 
estar na companhia e ser representado por seu responsável legal que deverá estar em 
posse da documentação comprobatória de sua identidade. 

13.5. O prêmio distribuído será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus para 
o contemplado.

13.6. O participante contemplado deverá assinar um recibo de quitação de entrega 
do prêmio, o qual, de posse da empresa mandatária, constituirá prova de entrega do 
prêmio. Na qual, o recibo de entrega do prêmio será mantido sob a guarda da empresa 
mandatária pelo prazo de 05 (cinco) anos após o término da promoção. 



13.7. A responsabilidade da empresa mandatária com o participante contemplado 
encerra-se no momento da entrega do prêmio, que será comprovada mediante a 
assinatura do recibo de entrega do prêmio, não cabendo ao contemplado discutir ou 
redefi nir as condições e/ou premissas da promoção ou do prêmio.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1. Conforme o disposto no art. 70, inciso 1º, “b”, da Lei nº. 11.196, de 15/11/05, 
a instituição mandatária recolherá 20% de IRF sobre o valor do prêmio, até o 3º dia 
útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores, por meio de DARF, 
recolhida na rede bancária, com o código 0916.

14.2. Caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
contados a partir da data da apuração, caducará o direito do respectivo titular e o valor 
correspondente será recolhido pela empresa mandatária ao Tesouro Nacional como 
Renda da União, no prazo subsequente de 10 (dez) dias conforme art. 6º do decreto 
70.951/72.

14.3. O regulamento completo desta Promoção será disponibilizado nas lojas Rede Top 
Supermercados participantes da promoção.

14.4. A participação na promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os 
termos deste regulamento. O participante declara que leu e concorda com o presente 
regulamento, comprometendo-se a obedecê-lo integralmente, previamente à sua 
participação na promoção.

14.5. O contemplado, desde já, autoriza o uso, pela empresa promotora, pelo período 
de 12 (doze) meses, a contar da divulgação do resultado da presente Promoção, de suas 
imagens, som de voz e nome, em fi lmes publicitários veiculados em mídia eletrônica, 
Internet, fotos, cartazes, anúncios em jornais, revistas ou em qualquer outra forma de 
mídia impressa ou eletrônica, a serem veiculados no Território Nacional, referentes à 
divulgação da conquista do prêmio, sem qualquer ônus à empresa promotora.

14.6. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes das 
promoções autorizadas deverão ser preliminarmente dirimidas exclusivamente pela 
empresa promotora e, posteriormente, submetidas à SECAP/ME, quando o participante 
não optar pela reclamação direta aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor.



14.7. Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do participante para solução 
de quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente promoção.

14.8. Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei n.º 5.768/71, 
regulamentada pelo Decreto n.º 70.951/72 e Portaria MF 41/08) e obteve o Certifi cado 
de Autorização SECAP nº. 06.008931/2020 expedido pelo Ministério da Economia.


