
Renato Piaba em

REGULAMENTO
DA PROMOÇÃO

“SHOW DE HUMOR COM RENATO PIABA – COMO ENTENDER AS MULHERES”
1. EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
1.1.1 - Razão Social: Condomínio Shopping Peixoto
1.1.2 - Endereço: Avenida José Amâncio Bispo, 5.419 – Miguel Teles de Mendonça – Itabaiana/SE - CEP: 49505-900
1.1.3 - CNPJ nº. 27.435.220/0001-02

2. MODALIDADE DA PROMOÇÃO: 

2.1 - Assemelhado a Concurso

3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

3.1 - Sergipe

4. PERÍODO DA PROMOÇÃO:

4.1 - 16/04/2018 a 09/05/2018

5. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:

5.1 - 16/04/2018 a 08/05/2018

6. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:

6.1 - INÍCIO E TÉRMINO
6.1.1 - A promoção denominada “Show de Humor com Renato Piaba – Como Entender as Mulheres” instituída sob a modalida-
de assemelhada a concurso, com período de vigência entre o dia 16/04/2018 a 09/05/2018, tem por objeto a distribuição de 
ingressos para cadeiras reservadas.

6.2 - QUEM PODE PARTICIPAR
6.2.1 - Poderá participar da promoção “Show de Humor com Renato Piaba – Como Entender as Mulheres” qualquer pessoa 
física, residente e domiciliada em Sergipe e Território Nacional, que efetuar compras, de acordo com as normas deste plano de 
operação, no período entre às 10h do dia 16/04/2018 até às 19h do dia 08/05/2018, exclusivamente nas lojas do Shopping 
Peixoto em Itabaiana/SE. Sendo �nalizada a campanha no dia 09/05/2018 com a realização do Show de Humor. 

6.3 - COMO PARTICIPAR
6.3.1 –A cada R$ 50,00 em compras nas lojas aderentes a promoção do Shopping Peixoto os participantes deverão apresentar 
sua(s) nota(s) �scal(is) e/ou cupom(ns) �scal(is) no posto de troca localizado próximo à loja Cacau Show, conforme as regras 
deste regulamento, fornecendo dados pessoais (nome, sexo, RG, CPF, telefone, endereço completo, e-mail, cidade, estado, CEP 
e outros), os quais serão utilizados para preenchimento de formulário de participação que dará direito ao participante trocar 
seu (s) cupom (ns) por um (1) Ingresso para acesso a cadeira reservada.

6.3.2 - A cada R$ 100,00 em compras nas lojas do Shopping Peixoto, o participante terá direito a trocar seus cupons por um (1) 
Ingresso VIP que dará acesso a cadeira reservada mais foto com o artista e autógrafo. 

6.3.3 - Os ingressos serão limitados, apenas os primeiros participantes que trocarem ingressos correspondentes a quantidade 
de quatrocentas cadeias (400) terão direito ao acesso das cadeiras reservadas.  

6.3.2 - Poderão ser somados 02 (dois) ou mais comprovantes de compra, nota (s) �scal(ais) e/ou cupom(ns) �scal(is) de no 
mínimo R$ 5,00 (cinco reais) cada, a �m de totalizar o valor citado no item 6.3. Sendo limitado a quantidade de no máximo três 

ingressos por CPF, ou seja, por cliente. Assim, comprando múltiplos de R$ 100,00 (cem reais), o cliente receberá a quantidade de 
cupons máximo citado neste regulamento.   

6.3.3 - As compras que totalizarem R$ 100,00 (cem reais) equivale a 02 (dois) ingressos simples; R$ 200,00 (duzentos reais) equiva-
lem a 02 (dois) ingressos VIPs; ou 03 (três ) ingressos  simples, entretanto, uma compra de R$ 350,00 (trezentos  e cinquenta reais) 
equivale somente a no máximo 03 (três) ingressos. 

6.3.4 - Para as empresas aderentes do ramo Drogaria/Farmácia, somente darão direito a cupom as compras referentes aos produtos 
de higiene pessoal, limpeza, cosméticos e perfumaria;

6.3.5 - Para as lojas participantes que não emitem nota �scal no ato da compra, mas sim apenas na entrega do produto/serviço em 
data posterior, apenas serão aceitos PV e recibo (com CNPJ, endereço da loja no Shopping Peixoto em Itabaiana, data e valor da 
compra) cuja entrega do produto/serviço ocorrerá em data posterior a compra. Neste caso, as notas �scais correspondentes aos 
pedidos de compras (PV) perderão sua validade para �ns de utilização nesta promoção, uma vez que as respectivas compras já 
foram devidamente registradas.

6.4 - ATENDIMENTO NO POSTO DE TROCA
6.4.1 - Para efeito de troca, o participante deverá apresentar a(s) nota(s) �scal(is) ou cupom(ns) �scal(is) de compra(s), constando 
número de CNPJ, endereço e nome da loja do Shopping Peixoto participante da promoção, conforme relação disponibilizada nos 
postos de trocas. Somente a pessoa que efetuou a compra, poderá efetivar a troca. Caso a(s) nota(s) �scal(is) ou cupom(ns) �scal(is) 
de compra(s) conste o nome ou CPF/MF de terceiro, somente este poderá efetuar a troca, ainda que o portador alegue que foi ele 
quem realizou a compra, salvo mediante apresentação de procuração com poderes especí�cos.

6.4.2 - Após a entrega do(s) cupom(ns), a(s) nota(s) �scal(ais) e/ou cupom(ns) �scal(is) apresentado(s) no balcão de trocas será(ao) 
carimbada(s), não podendo ser reapresentada(s).

6.4.3 - Para efeito de trocas, deverá ser respeitado o horário de funcionamento do Posto de Troca no Shopping Peixoto Itabaiana, 
próximo à loja Cacau Show, que é de Segunda a Sexta das 10h às 20h, sábados das 10h às 21h e domingo das 14h às 20h. As datas 
e horários especiais serão informados pela administração do Shopping com aviso prévio.
6.4.4 - Os participantes deverão trocar seus cupons no balcão de trocas até as 20h no dia 08/05/2018, ou até quando durarem a 
quantidade de ingressos da promoção que preencham as 400 (quatrocentas) cadeiras reservadas, citados no Item 3.3. Sendo que 
todas as pessoas que chegarem à �la no posto de trocas no horário previsto serão atendidas, encerrando-se as atividades no posto 
quando o último cliente for atendido. Ou, enquanto durarem

6.4.5 - Para �ns de participação nesta promoção será realizado o atendimento de consumidores que efetivamente realizaram a 
compra e que se apresentarem pessoalmente nos postos de trocas para o preenchimento do cadastro de participação, isto é, não 
será admitido o cadastro de participação em nome de terceiros, ainda que tenha todas as informações necessárias para fazê-lo. No 
entanto, caso as compras sejam realizadas por terceiros com poderes outorgados por procuração, a troca de cupom(ns) somente 
será mediante apresentação de procuração com poderes especí�cos, neste caso, a procuração será digitalizada para �ns de audito-
ria e validação do cupom, bem como o (os) cupom(ns) será(ão) emitidos em nome da pessoa representada 

7. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
7.1 - Não será(ão) válida(s) a(s) nota(s) �scal(is) e/ou cupom(ns) �scal(is) de compra(s) ou comprovante(s) de pagamento emitido(s) 
em caixa(s) eletrônico(s), via internet (exceto nota �scal eletrônica), via telefone, correio ou outro meio similar, e nem a primeira via 
do estabelecimento, assim como não serão aceitos comprovantes cujas transações tenham sido realizadas fora do Shopping Peixo-
to ou em período diverso daquele estabelecido para promoção. As compras realizadas em lojas virtuais das empresas aderentes 
serão desconsideradas.

7.1.2 - Não terão validade às inscrições que não preencherem as condições básicas do concurso e que impossibilitarem a veri�ca-
ção de sua autenticidade, valendo apenas os cupons originais impressos pelas lojas estabelecidas no Shopping Peixoto e partici-
pantes da promoção.

7.1.3 - Não será(ão) válida(s) a(s) troca(s) de nota(s) �scal(is) e/ou cupom(ns) �scal(is) ou qualquer outro documento relativo à 
compras de produtos vedados pelo artigo 10º, do Decreto 70.951/1972, sendo estes: medicamentos, armas e munições, explosivos, 
fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados.

7.1.4 - Não será(ão) válida(s), ainda, a(s) troca(s) de nota(s) �scal(is) e/ou cupom(ns) �scal(is) ou qualquer outro documento relativo 
a estacionamento, cinema, casa de câmbio, lotérica, correios, instituição bancária, venda de imóveis, venda de automóveis e venda 
de motocicletas. Esses serviços e/ou produtos são apenas exempli�cativos e não taxativos, podendo outros relacionados ou não 
serem vedados.

7.1.5 - Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude, podendo ainda responder por crime de 
falsidade ideológica, documental e outros.

8. FORMA DE DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO:
8.1 - O regulamento completo estará disponibilizado no Shopping e site do Shopping Peixoto.
8.1.2 - O término da promoção estará disponível no site www.shoppingpeixoto.com.br e nas  mídias sociais no Shopping Peixoto.
9. REALIZAÇÃO DO SHOW:
13.1 - O SHOW DE HUMOR DE RENATO PIABA será realizado no dia 09 de Maio, às 19h,  na  Praça de Alimentação do Shopping 
Peixoto, localizado na Avenida José Amâncio Bispo, 5.419 – Miguel Teles de Mendonça – Itabaiana/SE., livres de quaisquer ônus, 
em data e horário previamente agendados com o artista.

13.2 - Para acesso a área reservada, o cliente deverá apresentar seu ingresso à recepção do evento, onde será trocado por uma 
pulseira que dará acesso a cadeira reservada. 

13.3 - O ingresso e pulseira ofertado é livre e desembaraçado de qualquer ônus durante o Show do Renato Piaba, com exceção a 
bebidas e alimentos.  

10. DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1 - O regulamento completo da promoção estará disponibilizado no balcão de troca e no site: www.shoppingpeixoto.com.br

10.1.2 - A participação nesta promoção implica na total concordância com o regulamento da promoção. 

11. TERMO DE RESPONSABILIDADE:
11.1 - Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em Sergipe, desde que preencha os requisi-
tos estipulados no regulamento da campanha autorizada;
15.2 - Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro.
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de quatrocentas cadeias (400) terão direito ao acesso das cadeiras reservadas.  

6.3.2 - Poderão ser somados 02 (dois) ou mais comprovantes de compra, nota (s) �scal(ais) e/ou cupom(ns) �scal(is) de no 
mínimo R$ 5,00 (cinco reais) cada, a �m de totalizar o valor citado no item 6.3. Sendo limitado a quantidade de no máximo três 

ingressos por CPF, ou seja, por cliente. Assim, comprando múltiplos de R$ 100,00 (cem reais), o cliente receberá a quantidade de 
cupons máximo citado neste regulamento.   

6.3.3 - As compras que totalizarem R$ 100,00 (cem reais) equivale a 02 (dois) ingressos simples; R$ 200,00 (duzentos reais) equiva-
lem a 02 (dois) ingressos VIPs; ou 03 (três ) ingressos  simples, entretanto, uma compra de R$ 350,00 (trezentos  e cinquenta reais) 
equivale somente a no máximo 03 (três) ingressos. 

6.3.4 - Para as empresas aderentes do ramo Drogaria/Farmácia, somente darão direito a cupom as compras referentes aos produtos 
de higiene pessoal, limpeza, cosméticos e perfumaria;

6.3.5 - Para as lojas participantes que não emitem nota �scal no ato da compra, mas sim apenas na entrega do produto/serviço em 
data posterior, apenas serão aceitos PV e recibo (com CNPJ, endereço da loja no Shopping Peixoto em Itabaiana, data e valor da 
compra) cuja entrega do produto/serviço ocorrerá em data posterior a compra. Neste caso, as notas �scais correspondentes aos 
pedidos de compras (PV) perderão sua validade para �ns de utilização nesta promoção, uma vez que as respectivas compras já 
foram devidamente registradas.

6.4 - ATENDIMENTO NO POSTO DE TROCA
6.4.1 - Para efeito de troca, o participante deverá apresentar a(s) nota(s) �scal(is) ou cupom(ns) �scal(is) de compra(s), constando 
número de CNPJ, endereço e nome da loja do Shopping Peixoto participante da promoção, conforme relação disponibilizada nos 
postos de trocas. Somente a pessoa que efetuou a compra, poderá efetivar a troca. Caso a(s) nota(s) �scal(is) ou cupom(ns) �scal(is) 
de compra(s) conste o nome ou CPF/MF de terceiro, somente este poderá efetuar a troca, ainda que o portador alegue que foi ele 
quem realizou a compra, salvo mediante apresentação de procuração com poderes especí�cos.

6.4.2 - Após a entrega do(s) cupom(ns), a(s) nota(s) �scal(ais) e/ou cupom(ns) �scal(is) apresentado(s) no balcão de trocas será(ao) 
carimbada(s), não podendo ser reapresentada(s).

6.4.3 - Para efeito de trocas, deverá ser respeitado o horário de funcionamento do Posto de Troca no Shopping Peixoto Itabaiana, 
próximo à loja Cacau Show, que é de Segunda a Sexta das 10h às 20h, sábados das 10h às 21h e domingo das 14h às 20h. As datas 
e horários especiais serão informados pela administração do Shopping com aviso prévio.
6.4.4 - Os participantes deverão trocar seus cupons no balcão de trocas até as 20h no dia 08/05/2018, ou até quando durarem a 
quantidade de ingressos da promoção que preencham as 400 (quatrocentas) cadeiras reservadas, citados no Item 3.3. Sendo que 
todas as pessoas que chegarem à �la no posto de trocas no horário previsto serão atendidas, encerrando-se as atividades no posto 
quando o último cliente for atendido. Ou, enquanto durarem

6.4.5 - Para �ns de participação nesta promoção será realizado o atendimento de consumidores que efetivamente realizaram a 
compra e que se apresentarem pessoalmente nos postos de trocas para o preenchimento do cadastro de participação, isto é, não 
será admitido o cadastro de participação em nome de terceiros, ainda que tenha todas as informações necessárias para fazê-lo. No 
entanto, caso as compras sejam realizadas por terceiros com poderes outorgados por procuração, a troca de cupom(ns) somente 
será mediante apresentação de procuração com poderes especí�cos, neste caso, a procuração será digitalizada para �ns de audito-
ria e validação do cupom, bem como o (os) cupom(ns) será(ão) emitidos em nome da pessoa representada 

7. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
7.1 - Não será(ão) válida(s) a(s) nota(s) �scal(is) e/ou cupom(ns) �scal(is) de compra(s) ou comprovante(s) de pagamento emitido(s) 
em caixa(s) eletrônico(s), via internet (exceto nota �scal eletrônica), via telefone, correio ou outro meio similar, e nem a primeira via 
do estabelecimento, assim como não serão aceitos comprovantes cujas transações tenham sido realizadas fora do Shopping Peixo-
to ou em período diverso daquele estabelecido para promoção. As compras realizadas em lojas virtuais das empresas aderentes 
serão desconsideradas.

7.1.2 - Não terão validade às inscrições que não preencherem as condições básicas do concurso e que impossibilitarem a veri�ca-
ção de sua autenticidade, valendo apenas os cupons originais impressos pelas lojas estabelecidas no Shopping Peixoto e partici-
pantes da promoção.

7.1.3 - Não será(ão) válida(s) a(s) troca(s) de nota(s) �scal(is) e/ou cupom(ns) �scal(is) ou qualquer outro documento relativo à 
compras de produtos vedados pelo artigo 10º, do Decreto 70.951/1972, sendo estes: medicamentos, armas e munições, explosivos, 
fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados.

7.1.4 - Não será(ão) válida(s), ainda, a(s) troca(s) de nota(s) �scal(is) e/ou cupom(ns) �scal(is) ou qualquer outro documento relativo 
a estacionamento, cinema, casa de câmbio, lotérica, correios, instituição bancária, venda de imóveis, venda de automóveis e venda 
de motocicletas. Esses serviços e/ou produtos são apenas exempli�cativos e não taxativos, podendo outros relacionados ou não 
serem vedados.

7.1.5 - Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude, podendo ainda responder por crime de 
falsidade ideológica, documental e outros.

8. FORMA DE DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO:
8.1 - O regulamento completo estará disponibilizado no Shopping e site do Shopping Peixoto.
8.1.2 - O término da promoção estará disponível no site www.shoppingpeixoto.com.br e nas  mídias sociais no Shopping Peixoto.
9. REALIZAÇÃO DO SHOW:
13.1 - O SHOW DE HUMOR DE RENATO PIABA será realizado no dia 09 de Maio, às 19h,  na  Praça de Alimentação do Shopping 
Peixoto, localizado na Avenida José Amâncio Bispo, 5.419 – Miguel Teles de Mendonça – Itabaiana/SE., livres de quaisquer ônus, 
em data e horário previamente agendados com o artista.

13.2 - Para acesso a área reservada, o cliente deverá apresentar seu ingresso à recepção do evento, onde será trocado por uma 
pulseira que dará acesso a cadeira reservada. 

13.3 - O ingresso e pulseira ofertado é livre e desembaraçado de qualquer ônus durante o Show do Renato Piaba, com exceção a 
bebidas e alimentos.  

10. DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1 - O regulamento completo da promoção estará disponibilizado no balcão de troca e no site: www.shoppingpeixoto.com.br

10.1.2 - A participação nesta promoção implica na total concordância com o regulamento da promoção. 

11. TERMO DE RESPONSABILIDADE:
11.1 - Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em Sergipe, desde que preencha os requisi-
tos estipulados no regulamento da campanha autorizada;
15.2 - Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro.


