
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 
 

“QUIZ DIA DAS MÃES” 
 

1. EMPRESA PROMOTORA: 

 

1.1. Empresa Mandatária: 
 

1.1.1. Razão Social: Condomínio Shopping Conquista Sul 

1.1.2. Endereço: Av. Juracy Magalhães, 3340 – Felícia – Vitória da 

Conquistas/BA – 45055-900 
1.1.3. CNPJ: 08.086.149/0001-47 

 

2. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: 
 

2.1. O presente concurso é destinado a Mães e Filhos(as) com idade igual ou 
superior a 10 (dez) anos, residentes e domiciliadas no território nacional, no 

período de 11 de maio de 2019 a 12 de maio de 2019, de acordo com as 

condições previstas neste Regulamento. 

 
2.2. Os interessados [Mãe e Filho(a)] em participar do concurso “Quiz Dia das 

Mães” deverão comparecer no Shopping Conquista Sul às 16h (horário 

local) do dia 11 de maio de 2019 ou às 16h (horário local) do dia 12 de maio 

de 2019, para retirar uma senha numerada, que será utilizada para sortear 
os participantes do Quiz, esta senha será valida única e exclusivamente para 

o dia em que foi distribuída, sendo que para o dia seguinte serão distribuídas 

novas senhas. 

 
2.2.1. O Quiz será realizado a partir das 16h na Praça de Eventos do 

Shopping Conquista Sul, onde a mãe e o(a) filho(a) deverão 

responder 10 (dez) perguntas sobre temas familiares, as quais serão 

acompanhadas de três alternativas de resposta.  

 
2.2.2. A retirada/obtenção da senha não garante ou assegura a participação 

no Quiz, sendo que a escolha da dupla [mãe e filho(a)] que irá 

participar do Quiz será realizada a cada rodada e será definida através 

de sorteio das senhas distribuídas. Para participar do Quiz será 
obrigatório que a mãe e o(a) filho(a) estejam presentes no momento 

do sorteio, caso não estejam presente, será realizado um novo sorteio 

para definir os novos participantes do Quiz, sendo que as senhas dos 

participantes que não compareceram ao Quiz retornarão para os 
próximos sorteios do dia. 

 

2.2.3. A participação no Quiz será limitada a 01 (uma) senha por filho, sendo 

que o mesmo deverá apresentar um documento oficial com foto e estar 

presente no momento da entrega da senha.  
 

2.3. O Quiz será realizado em dupla [mãe e filho(a)] onde ambos irão responder 

separadamente e simultaneamente as perguntas do Quiz, que serão 

realizadas por um apresentador, serão dadas 03 (três) alternativas de 
respostas (A; B; C), a dupla [mãe e filho(a)] terá 30 (trinta) segundos para 

pensar na sua resposta, e ao final do tempo ambos deverão levantar 

simultaneamente a placa correspondente a sua resposta (A ou B ou C). 

 
2.3.1.1. Após o término dos 30 (trinta) segundos, será considerada 

válida apenas a primeira resposta da dupla, não sendo 

permitida a troca/alteração da resposta.   

 
2.3.1.2. Para que a resposta da dupla seja considerada válida, ambos 

[mãe e filho(a)] deverão responder simultaneamente a mesma 



resposta, caso as respostas sejam diferentes, a mesma será 

considerada incorreta. 

 
2.3.1.3. O(a) filho(a) terá direito a realizar 01 (uma) consulta a uma 

pessoa da plateia (Pai, Irmão, Parente ou Amigo) a respeito de 

uma das respostas. Só será permitido apenas um única 

consulta, dentro do tempo de 30(trinta) segundos de resposta, 
durante todo o Quiz.  

 

2.4. Por dia de promoção (11 e 12/05) serão distribuídos 10 (dez) prêmios, 

sendo que para ter direito aos prêmios a dupla participante deverá acertar 
ao menos 07 (sete) respostas das 10 (dez) perguntas do Quiz, caso todos os 

prêmios diários já tenham sido distribuídos o Quiz neste dia será 

considerado encerrado, no entanto caso todos os 10 prêmios não sejam 

distribuídos no primeiro dia da promoção o saldo restante será acumulado 

para o dia seguinte.  
 

 

3. APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS: 
 
3.1. As apurações ocorrerão na Praça de Eventos do Shopping Conquista Sul, 

localizado na Av. Juracy Magalhães, 3340 – Felícia – Vitoria da 

Conquistas/BA – 45055-900. 
 

3.2. Serão distribuídos 20 (vinte) prêmios, sendo um para cada dupla 
contemplada [Mãe e Filho(a)] conforme descrição abaixo: 

 

Período de 
Participação 

Qtd de 
Prêmios 

Descrição de cada prêmio 

11/05/2019 

às 16:00 a 

11/05/2019 

às 20:00 

10 

01 (um) Vale-compras no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) para ser utilizado exclusivamente 

nas lojas do Shopping Conquista Sul. Vale-compras 

válido por 1 ano a contar da data de entrega. 

12/05/2019 

às 16:00 a 

12/05/2019 
às 20:00 

10 

01 (um) Vale-compras no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) para ser utilizado exclusivamente 

nas lojas do Shopping Conquista Sul. Vale-compras 
válido por 1 ano a contar da data de entrega. 

 
 

4. PREMIAÇÃO TOTAL 
 

Quantidade Total de Prêmios Valor Total da Promoção R$ 

20 R$ 4.000,00 

 

 

5. FORMA DE APURAÇÃO: 
 

5.1. O Quiz será realizado em dupla [mãe e filho(a)] onde ambos irão responder 

separadamente e simultaneamente as perguntas do Quiz, realizadas por um 

apresentador. Serão dadas 03 (três) alternativas de respostas (A; B; C), a 

dupla [mãe e filho(a)] terá 30 (trinta segundos) segundos para pensar na 
sua resposta, sendo que ao final do tempo ambos deverão levantar 

simultaneamente a placa correspondente a sua resposta (A ou B ou C). 

 

5.1.1.1. Após o término dos 30 (trinta segundos), será considerada 
válida apenas a primeira resposta da dupla, sendo que não 

será permitida a troca/alteração da resposta.   

 



5.1.1.2. Para que a resposta da dupla seja considerada válida, ambos 

[mãe e filho(a)] deverão responder simultaneamente a mesma 

resposta, caso as respostas sejam diferentes, a mesma será 
considerada incorreta. 

 

5.2. Diariamente serão distribuídos 10 (dez) prêmios, sendo que para ter direito 

aos prêmios a dupla participante deverá acertar ao menos 07 (sete) 
respostas das 10 (dez) perguntas do Quiz, caso todos os prêmios diários já 

tenham sido distribuídos o Quiz neste dia será considerado encerrado, no 

entanto caso todos os 10 prêmios não sejam distribuídos no primeiro dia da 

promoção o saldo restante será acumulado para o dia seguinte.  
 

5.3. As apurações serão realizadas por membros da empresa promotora que 

possuem reconhecida capacidade e saber notório relacionado às regras da 

presente promoção, cuja decisão desses membros será considerada 

soberana e irrecorrível. 
 

6. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: 
 

6.1. Os participantes poderão ser excluídos automaticamente da promoção em 
caso de fraude, de não preenchimento dos requisitos previamente 

determinados e/ou em decorrência da prestação de informações incorretas 

ou equivocadas, de acordo com as regras do regulamento da promoção. 
 

6.2. É proibido que os participantes [mãe e filho(a)] passem as respostas para o 
outro membro da dupla participante, caso isso ocorra, os mesmos poderão 

ser desclassificados do Quiz, sendo que suas participações serão 

consideradas encerradas.  
 
6.3. Uma vez identificada à prática de ato tipificado como ilícito penal, o 

contemplado responderá pelo crime de falsificação de documentos ou uso de 

documento falso, sem prejuízo de responder civilmente por seus atos. 
 

6.4. Não poderão participar da promoção, os proprietários e funcionários do 
Shopping Conquista Sul, da Administradora do Shopping, do Condomínio, 

Associação dos Lojistas, Fundo de Promoções e ainda de quaisquer 

empresas diretamente envolvidas com esta promoção e seus respectivos 

funcionários. Aqueles que infringirem o aqui disposto poderão ser acionados, 
judicial ou extrajudicialmente, pelo promotor da campanha. 

 

 

7. FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 
 

7.1. O nome dos contemplados serão divulgados no site e redes sociais do 

Shopping Conquista Sul para consulta no prazo de até 05 (cinco) dias, a 

contar da data da respectiva apuração. 
 
8. ENTREGA DOS PRÊMIOS: 
 

8.1. O prêmio será entregue ao respectivo contemplado no Shopping Conquista 

Sul localizado na Av. Juracy Magalhães, 3340 – Felícia – Vitoria da 
Conquistas/BA – 45055-900 ou ainda no domicílio do contemplado em até 

30 (trinta) dias a contar da data da respectiva apuração de acordo com o 

Decreto 70951/72 – Artigo 5º.  
 
8.2. Para a retirada e/ou entrega do prêmio, o ganhador deverá apresentar 

documentação comprobatória original do RG/CNH e CPF. O prêmio não 

poderá ser retirado por terceiros. 
 



8.3. O prêmio distribuído deverá ser livre e desembaraçado de qualquer ônus 

para o contemplado.  

 
8.4. É proibida a conversão dos prêmios em dinheiro de acordo com o Art. 15 – 

Parágrafo 5º do Decreto 70951/72. 
 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

9.1. 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.  

 

9.2. O Shopping Conquista Sul compromete-se a adquirir o prêmio e entregar a 

nota fiscal ou contrato de propriedade do prêmio em até 8 (oito) dias antes 

da data da respectiva apuração, conforme art. 34, inciso I da Portaria MF nº 

41, de 2008. 

 

9.3. O contemplado autoriza o uso de sua imagem, voz, desempenho e nome, 

em filmes publicitários e institucionais veiculados em mídia eletrônica, fotos, 

cartazes, anúncios em jornais e revistas e em qualquer outra forma de mídia 

impressa, para divulgação da Promoção no território nacional e exterior pelo 

período de até 01 (um) ano após a data da divulgação da contemplação.  

 

9.4. Os participantes também autorizam o uso de seus nomes, endereços físicos, 

eletrônicos telefones, RGs, CPFs, informados no ato do preenchimento do 

cupom para participação da promoção, com propósito de formação de 

cadastro da empresa promotora, empresas aderentes, empresas 

participantes e coligadas à esta promoção, dados esses que não serão 

comercializados ou cedidos a terceiros, ainda que a título gratuito, conforme 

as regras definidas no Código de Defesa do Consumidor. 

 

9.5. Os casos omissos e/ou eventuais controvérsias oriundas da participação na 

presente Promoção serão submetidos à comissão organizadora para 

avaliação, sendo que as decisões da comissão serão soberanas. 
 
9.6. Conforme o disposto no art. 70, inciso 1º, “b”, da Lei nº. 11.196, de 

21/11/05, a empresa promotora recolherá 20% de IRF sobre o valor dos 

prêmios, até o 3º dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos 

geradores, através de DARF, recolhida na rede bancária, com o código 0916. 
 

9.7. Ocorrerá prescrição do direito ao prêmio dentro de 180 (cento e oitenta) 

dias após a data do sorteio da promoção. Ocorrendo a prescrição ora 

mencionada não caberá ao vencedor qualquer tipo de reclamação e/ou 

reivindicação, a qualquer título que seja. O prêmio ganho e não reclamados 
reverterão como Renda da União, no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com 

o Art. 6º do Decreto nº 70951/72. 
 

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

 

9.9. 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 
Certificado de Autorização SECAP nº. 03.002632/2019 expedido pelo 

Ministério da Economia. 


