
na Serra
Especial Mães

REGULAMENTO
DA PROMOÇÃO

1 - EMPRESA PROMOTORA:

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

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Itabaiana e cidades vizinhas 

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:  17/04/2018 a 06/05/2018

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:  17/04/2018 a 30/04/2018

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:

6.1 - INÍCIO E TÉRMINO: 

6.2 - A promoção denominada “Gourmet na Serra – Especial Mães” instituída sob a modalidade assemelhada a 
concurso, com período de vigência entre o dia 17/04/2018 a 06/05/2018, tem por objeto a distribuição gratuita 
de 03 (três) prêmios descritos nos itens “8.4” abaixo.

6.3 - QUEM PODE PARTICIPAR

6.3.1 - Poderá participar da promoção “Gourmet na Serra – Especial Mães” qualquer pessoa física, residente e 
domiciliada em Itabaiana e cidades vizinhas, desde que seja em dupla, ou seja, participante mais um (01) ajudan-
te, ambos devem ser cozinheiro amadores, não podem trabalhar ou já ter trabalhado em cozinhas profissio-
nais. Não podem possuir curso superior em gastronomia, nem ser estudante de gastronomia. Poderão se 
inscrever os interessando que possuam cursos livres e cursos de gastronomia, desde que não trabalhem ou 
não tenham trabalhado em cozinhas profissionais. Poderá participar da promoção, pessoa física, de acordo 
com as normas deste plano de operação, no período entre às 09h do dia 17/04/2018 até às 20:00h do dia 
30/04/2018, exclusivamente nas lojas do Shopping Peixoto em Itabaiana/SE. Sendo finalizada a campanha no 
dia 06/05/2018 com a realização do sorteio. 

6.4 - COMO PARTICIPAR

6.4.1 – O(a) candidato(a) deverá se dirigir ao posto de troca localizado na dependência do Shopping Peixoto, na 
recepção da Administração ou pelo site: www.shoppingpeixoto.com.br/gourmernaserramaes, onde o partici-
pante terá direito a 01 (uma) inscrição por CPF para concorrer ao prêmio desta promoção, conforme as regras 
deste regulamento, devidamente preenchidos com seus dados pessoais (nome, sexo, RG, CPF, telefone, endere-
ço completo, e-mail, cidade, estado, CEP e outros), os quais serão fornecidos pelo próprio cliente.



6.4.2 – O(a) candidato(a) deverá preencher na ficha de inscrição, 01 (uma) receita escrita com ingredientes e 
modo de preparo, segundo os seguintes critérios:

1 – a receita poderá ser quente ou fria, doce ou salgada
2 – a receita deverá conter um ingrediente obrigatório: MILHO

6.5 - ATENDIMENTO NO POSTO DE TROCA

6.5.1 - Qualquer tentativa de criar falsa identidade, idade, endereço eletrônico, número de telefone, nome e 
outros, será considerada como infração grave à legislação pátria e aos termos do presente regulamento, ense-
jando o imediato cancelamento da inscrição, sem prejuízo, ainda, de eventual medida indenizatória, criminal 
e/ou cível. Os casos omissos serão esclarecidos e dirimidos por representantes da empresa mandatária, sendo 
que suas decisões são soberanas e irrecorríveis.

6.5.2 - Para efeito de retirada das fichas de inscrições impressas, deverá ser respeitado o horário de funciona-
mento do Shopping Peixoto Itabaiana, que é de segunda a sábado, das 10:00h às 22:00h, e Domingo, das 14:00h 
às 20:00h. 
6.5.3 - Para fins de participação nesta promoção, o(a) candidato(a) deverá ter no mínimo, 18 (dezoito) anos 
completos no dia da realização do concurso, dia 05 de maio de 2018.
 
7 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIO:

7.1 - Data da apuração: 06/05/2018 às 18h

7.2 - Período de participação: 17/04/2018 às 10:00 a 30/04/2018 às 20h. 

7.3- Endereço da apuração: Na Praça de Eventos  do Shopping Peixoto, localizado na Avenida José Amâncio 
Bispo, 5.419 – Miguel Teles de Mendonça – 49505-900 - Itabaiana/SE, com livre acesso aos interessados.

Descrição do prêmio:

Quantidade de prêmios

03 R$ 600,00
1º Lugar – R$ 250,00 em vale-compras
2º Lugar – R$ 200,00 em vale-compras
3º Lugar -  R$ 150,00 em vale-compras

Discriminação do prêmio Valor Unitário
R$

Quantidade de prêmios

03 R$ 600,00

Valor Total da Promoção
R$

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

9 - FORMA DE APURAÇÃO: 

9.1- Primeira Fase (Eliminatória) 
Durante a 1ª Fase (Eliminatória), as receitas regularmente inscritas no Concurso, serão submetidas à avaliação de três 
jurados devidamente habilitados no ramo da gastronomia, que selecionarão as 03 (três) receitas que passarão para a 2ª 
Fase do Concurso (fase final), de acordo com os seguintes critérios: originalidade da receita, formatação técnica e 
coerência gastronômica. 



9.2- Os 03 (três) finalistas serão comunicados e convocados por e-mail, conforme dados da inscrição, para 

comparecer na 2ª Fase (final) em determinado dia e horário. 

Caso qualquer informação fornecida na inscrição esteja incorreta, imprecisa ou incompleta, impossibilitando ou 

prejudicando, por qualquer motivo, o contato com o participante semifinalista, o mesmo será imediatamente 

desclassificado. 

9.3-Os resultados da 1ª Fase (Eliminatória) serão divulgados pelo site www.shoppingpeixoto.com.br e pelas 

redes sociais do Shopping Peixoto. 

9.4- Segunda Fase (Final) 

9.4.1-Os 03 (três) finalistas e seus respectivos ajudantes deverão se apresentar pessoalmente na Praça de 

Eventos do Shopping Peixoto na data estipulada e com meia hora de antecedência ao horário determinado na 

convocação de cada participante. 

9.4.2-O finalista e seu ajudante que não comparecerem na data e/ou no horário convocado serão automatica-

mente desclassificados. 

9.4.3-Nesta 2ª Fase, os finalistas deverão executar/finalizar ao vivo e dentro do prazo estipulado, 30 (trinta) 

minutos, 01 (uma) receita criativa utilizando apenas os ingredientes contidos na receita inscrita, que será verifi-

cada antes no momento da prova.

9.4.4-Os insumos para execução da receita serão de responsabilidade do participante inscrito.

9.4.5-Cada finalista terá os seguintes equipamentos de cozinha disponíveis: Refrigerador/Freezer, 02 (dois) 

fogões de indução de 01 uma boca cada, 01 (um) forninho elétrico, 01 (um) liquidificador, 01 (uma) batedeira 

planetária, 01 (um) mixer, 01 (uma) fritadeira, Mesa de apoio, Tábuas de corte. NÃO HÁ FORNECIMENTO DE 

ÁGUA.

Observação: facas, colheres, cortadores, moldes e afins, são de responsabilidade do participante.

9.4.6-Ao final da prova, os pratos executados pelos finalistas e seus ajudantes serão analisados e julgados 

pelos Chefs convidados, em uma sala reservada sem que os avaliadores tenham conhecimento de quem execu-

tou a receita (análise à cegas) 

9.4.7-Os critérios de avaliação nos quais a banca julgadora deverá se embasar, a fim de decidir os vencedores, 

estão abaixo relacionados: 

01 - Padronização de receita: Nome, ingredientes, tempo e modo de preparo - 0 a 10 pontos

02 - Originalidade, criatividade, inovação e/ou ousadia - 0 a 10 pontos

03 - Apresentação visual (aparência) da receita - 0 a 10 pontos

04 - Sabor da preparação - 0 a 10 pontos

05 - Somatório dos itens, dividido por 04 (quatro)

O item de desempate será: 

a) Maior nota no item 02

b) Maior nota no item 04

c) Maior nota no item 03



10 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:

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

10.2 - Não poderão participar do concurso funcionários do Condomínio Shopping Peixoto, lojistas e funcioná-
rios de lojas e estandes, funcionários de fornecedores e prestadores de serviços do Shopping. O cumprimento 
desta cláusula é de responsabilidade da empresa promotora, através de consulta ao banco de dados de 
funcionários no momento da apuração. Aquele que infringir o aqui disposto poderá ser acionado, extrajudicial-
mente ou judicial, pela promotora da campanha.

10.3 - Serão automaticamente desclassificadas, sem necessidade de comunicar o participante ou justificar o 
motivo da recusa, as receitas que: 

(a) Não forem encaminhadas por escrito ou não contenham os ingredientes e as respectivas medidas e forma 
de preparo. 
(b) Cujo conteúdo cite ou faça referência de qualquer forma, direta ou indiretamente, aos produtos e marcas 
de terceiros e/ou da Promotora. 
(c) Cujo conteúdo não represente a receita culinária descrita. 
(d) Sejam identificadas receitas idênticas ou significativamente similares. 
(e) Cujo conteúdo seja inapropriado ou ofensivo, coloque em risco a saúde e a segurança das pessoas, tenha 
intenção de divulgar produto ou serviço ou qualquer finalidade comercial ou politica, infrinja ou utilize indevi-
damente os direitos autorais, propriedade intelectual e/ou marcas de terceiros, inclusive a marca da Promo-
tora ou possa causar danos materiais e/ou morais a terceiros, ou que de qualquer forma esteja em desacor-
do com a finalidade do Concurso. 
10.4 - Independente da averiguação acima prevista, ficam os participantes cientes de que a Promotora 
poderá, a qualquer momento durante o período do Concurso, desclassificar as receitas que entender inade-
quadas e/ou inconvenientes aos objetivos do Concurso, estando desobrigada a notificar ou justificar o motivo 
da desclassificação. 

11-FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:

11.1 - O regulamento completo estará disponibilizado no Shopping e site do Shopping.
11.2 - O regulamento completo e resultado da promoção estarão disponíveis  nas mídias sócias e no site 
www.shoppingpeixoto.com.br.
11.3 - O contemplado será comunicado pela empresa através de telefonema, e-mail e/ou telegrama. O 
contemplado concorda, desde já, na utilização de seu nome, imagem e som de voz para divulgação do concur-
so, sem que isso traga qualquer tipo de ônus para empresa promotora pelo período de até 01 (um) ano, a 
partir da data da apuração.

11.4 - Assim sendo, a empresa mandatária não será responsável quando, em razão do fornecimento de dados 
incompletos ou incorretos, ficarem impossibilitadas de realizar a entrega do prêmio.

12-ENTREGA DO PRÊMIO:

12.1 - O prêmio será entregue na administração 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 previa-
mente agendados com o ganhador, em até 30 (trinta) dias, a contar da data da apuração, de acordo com o 
artigo 5º, do Decreto nº 70.951/1972.
12.2 - Para retirada e/ou entrega do prêmio, o ganhador deverá apresentar toda documentação comprobató-
ria de sua identidade, bem como assinar toda documentação exigida pela empresa mandatária da promoção. 

12.3 - O direito ao prêmio é pessoal e intransferível e o mesmo não poderá ser convertido em dinheiro. Em 
hipótese alguma o ganhador poderá pedir a troca ou substituição de qualquer detalhe que não seja o determi-
nado na descrição do prêmio.



12.4 - A empresa mandatária não se responsabiliza por eventual desvalorização do prêmio, obrigando-se, 
apenas, a entregá-lo ao cliente sorteado, na data, forma e local previsto neste regulamento.

No horário determinado no regulamento do concurso, todos os 03 (três) finalistas deverão estar presentes 
para o anuncio do resultado final.
12.5 - O ganhadores do Concurso terão direito aos seguintes prêmios, que serão entregues após o anuncio final:
1º Lugar – R$ 250,00 em vale-compras
2º Lugar – R$ 200,00 em vale-compras
3º Lugar -  R$ 150,00 em vale-compras       
                        
13- DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1 - O regulamento completo da promoção estará disponibilizado no balcão de troca e no site do Shopping 
Peixoto www.shoppingpeixoto.com.br/gourmetnaserramaes.

13.2 - O contemplado concorda, desde já, na utilização de seu nome, imagem e som de voz para divulgação do 
concurso, sem que isso traga qualquer tipo de ônus para empresa mandatária, pelo período de até 01 (um) ano, 
contados a partir da data da apuração.

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

14-TERMO DE RESPONSABILIDADE:

14.1 - Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional, 
desde que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha autorizada;

14.2 - Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;

14.3 - É vedada a apuração por meio eletrônico. Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apura-
ção sem qualquer ônus aos contemplados;

14.4 - 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 correspon-
dente será recolhido, pela empresa autorizada, ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quaren-
ta e cinco (45) dias;

14.5 - A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção 
comercial;

14.6 - As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas 
pela promotora, persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Seae/MF;

14.7 - Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;

14.8 - 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;

14.9 - O regulamento deverá ser afixado ou impresso  em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tama-
nho e em grafia que viabilizem a compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promo-
ção comercial.



14-TERMO DE RESPONSABILIDADE:

14.1 - Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional, 
desde que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha autorizada;

14.2 - Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;

14.3 - É vedada a apuração por meio eletrônico. Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da 
apuração sem qualquer ônus aos contemplados;

14.4 - 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 resul-
tado 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;

14.5 - A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção 
comercial;

14.6 - As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas 
pela promotora, persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Seae/MF;

14.7 - Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;

14.8 - 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;

14.9 - 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.


