
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 

 

FENAE 360 

 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 02.006046/2019 

 

1. EMPRESA PROMOTORA 

 

1.1. Razão Social: Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa 

Econômica Federal 

1.2. Endereço: SRTVS Q. 701, Bloco 2, loja 252, Ed. Assis Chateaubriand, Asa Sul, 

Brasília (DF), CEP 70340-906. 

1.3. CNPJ nº 34.267.237/0001-55 

 

2. MODALIDADE DA PROMOÇÃO 

 

2.1. Vale-brinde 

 

3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 

3.1. Território Nacional 

 

4. PERÍODO DA PROMOÇÃO 

 

4.1. 11/11/2019 a 7/4/2020 

 

5. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. 11/11/2019 a 7/4/2020 

 

6. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1. Esta promoção é válida em todo território nacional e destinada a qualquer 

empregado Caixa ativo ou aposentado/pensionista, residente e domiciliado no território 

nacional e que preencha as demais condições de participação estabelecidas neste 

regulamento. 

 

6.2. Poderá participar da promoção Fenae 360, no período de 00h00 do dia 

11/11/2019 até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 7/4/2020, todo empregado Caixa 

ativo ou aposentado/pensionista. 

 

6.3. Para participar, basta baixar, gratuitamente, o aplicativo Viva Fenae/Apcef e 

acessá-lo com o login e a senha do Mundo Caixa. 

 

6.4. Para ter direito aos brindes da promoção Fenae 360, o participante deverá 

indicar empregados Caixa para se associarem a uma das 27 (vinte e sete) Apcefs.  

Os vale-brindes serão distribuídos conforme a regra a seguir: 

 

I. 1º indicação: 1 (uma) Squeeze; 

II. 2º indicação: 1 (um) Ingresso Kinoplex; 

III. 3º Indicação: 1 (um) Fone de ouvido; 

IV. 4º Indicação: 1 (um) Boné; 

V. 5º Indicação: 1 (uma) Bolinha. 

 



6.5. Para efeito da campanha Fenae 360, a indicação deverá ser feita por meio do 

aplicativo Fenae/Apcef. 

 

6.6. A Associação deve ser realizada exclusivamente por meio da plataforma on-line 

www.fenae.org.br/associacao. 

 

6.7. A empresa promotora não se responsabiliza por possíveis incorreções no 

preenchimento do cadastramento por parte do participante.  

 

6.8. Os participantes poderão acessar o site www.vivafenaeapcef.fenae.org.br e/ou 

www.fenae.org.br/vivafenaeapcef para consultar a indicação e prêmio a que tem 

direito. 

 

6.9. Será considerado o horário de Brasília (DF) para todos os períodos descritos 

neste regulamento. 

 

7. PRÊMIOS  

 

7.1.  Serão distribuídos 15.000 (quinze mil) prêmios em toda promoção: 

 

Quantidade 

de prêmios 
Descrição de cada prêmio 

Valor unitário 

R$ 
Valor total R$ 

3.000 1 (uma) Bolinha 2,99 8.970,00 

3.000 1 (um) Boné 6,43 19.290,00 

3.000 1 (um) Squezze 11,14 33.420,00 

3.000 1 (um) Ingresso Kinoplex 15,00 45.000,00 

3.000 1 (um) Fone de Ouvido 16,83 50.490,00 

 

8. PREMIAÇÃO TOTAL 

 

Quantidade Total de Prêmios Valor Total da Promoção R$ 

15.000 157.170,00 

 

9. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO  

 

9.1. Os participantes poderão ser excluídos automaticamente da promoção em caso 

de suspeita de fraude, de não preenchimento dos requisitos previamente determinados 

e/ou em decorrência da prestação de informações incorretas ou equivocadas e da 

dissociação no período da promoção, de acordo com as regras descritas neste 

regulamento.  

 

10. FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

 

10.1. Os contemplados serão comunicados no prazo de 10 (dez) dias pela empresa 

promotora por de telefonema, e-mail ou telegrama.  

 

11. ENTREGA DOS PRÊMIOS 

 

11.1. O prêmio é pessoal e intransferível, será entregue por meio de um portador da 

empresa promotora no domicílio do contemplado ou na associação filiada, no prazo de 

até 30 (trinta) dias. 

 

http://www.fenae.org.br/associacao
http://www.vivafenaeapcef.fenae.org.br/
http://www.fenae.org.br/vivafenaeapcef


11.2. Os prêmios distribuídos serão entregues de forma livre e desembaraçada de 

qualquer ônus para os contemplados.  

 

11.3. A empresa promotora será responsável pela entrega do prêmio. Após a entrega 

e garantia contra defeitos, falas ou vícios dos prêmios aos contemplados, será de 

responsabilidade exclusiva dos fornecedores.  

 

11.4. 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 a terceiro, que não o contemplado, em data anterior à sua efetiva entrega e 

integralização ao patrimônio deste. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
12.1. Caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

contados a partir do término da promoção, 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 10 (dez) dias, conforme art. 6º do 

Decreto no 70.951/72. 

 

12.2. As imagens ilustrativas sugeridas dos prêmios serão exibidas ao público por 

meio do site www.vivafenaeapcef.fenae.org.br e/ou www.fenae.org.br/vivafenaeapcef. 

A empresa promotora compromete-se a adquirir os prêmios por meio de Nota Fiscal ou 

contrato antes do início da promoção. 

 

12.3. Em nenhum momento, a empresa promotora ou as demais empresas 

envolvidas na promoção serão responsabilizadas por problemas, falhas ou 

funcionamento técnico, de qualquer tipo, em redes de computadores, rede de acesso, 

servidores ou provedores, equipamentos de computadores, hardware ou software, ou 

erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para o 

correto processamento de inscrições por parte dos participantes, incluindo, mas não se 

limitando, a transmissão imprecisa de inscrições ou falha da empresa promotora em 

recebê-las, em razão de problemas técnicos, congestionamento na internet ou no site 

ligado à promoção, vírus, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros 

(hackers). 
 

12.3.1. A empresa promotora reserva-se ao direito de desclassificar qualquer 

participante que julgue estar manipulando a operação desta Promoção ou violando os 

termos e condições dispostos neste regulamento. 

 

12.3.2. Tais ocorrências, se identificadas, serão amparadas por meio de 

relatórios técnicos aptos a comprovarem os indícios e/ou fraudes identificadas, os 

quais somente serão submetidos às autoridades competentes, sendo mantidos sob 

sigilo pela empresa promotora. 

 

12.3.3. Considerando que a distribuição de código promocional será 

informatizada, no caso de eventual falha operacional de sistema, até mesmo por falta 

de energia elétrica, o procedimento de emissão do código promocional poderá ser feito 

manualmente até a normalização do fornecimento de energia e do funcionamento do 

sistema, permanecendo inalteradas todas as regras e condições de validade de 

participação nesta promoção. 

 

12.4. O regulamento completo da promoção estará disponível no site 

www.vivafenaeapcef.fenae.org.br e/ou www.fenae.org.br/vivafenaeapcef. 

http://www.vivafenaeapcef.fenae.org.br/
http://www.fenae.org.br/vivafenaeapcef
http://www.vivafenaeapcef.fenae.org.br/
http://www.fenae.org.br/vivafenaeapcef


 

12.5. A participação na presente promoção caracteriza, por si, a aceitação por parte 

dos clientes participantes de todos os termos e das condições estabelecidos neste 

regulamento. 

 


