
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 

 

FENAE 360 

 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 04.006069/2019 

 

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, Brasília 

(DF), CEP 70340-906. 

1.3. CNPJ nº 34.267.237/0001-55 

 

2. MODALIDADE DA PROMOÇÃO 

 

2.1. Assemelhado a sorteio 

 

3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 

3.1. Território Nacional 

 

4. PERÍODO DA PROMOÇÃO 

 

4.1. 11/11/2019 a 9/4/2020 

 

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, bastar baixar, gratuitamente, o aplicativo Viva Fenae/Apcef e 

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

 

6.4. Os números da sorte para participação nos sorteios da campanha Fenae 360 

serão distribuídos conforme regra aplicada a seguir: 

 

I. Ao baixar o aplicativo Viva Fenae/Apcef: 1 (um) número da sorte.  

II. Indicar um colega empregado Caixa não associado:  1 (um) número da 

sorte. 

III. Conversão da indicação em associação: a indicação sendo efetiva, os dois 

ganham, serão disponibilizados 5 (cinco) números da sorte para o indicador 

e mais 5 (cinco) números da sorte para o indicado convertido. 

IV. Responder o quiz: 5 (cinco) números da sorte. 



V. A cada 10 (dez) indicados convertidos, dobra automaticamente o número da 

sorte. 

VI. Aposentados: vão receber número da sorte em dobro em relação aos ativos. 

 

6.5. A associação deve ser realizada exclusivamente por meio da plataforma on-line 

www.fenae.org.br/associacao e a indicação por meio do aplicativo Viva Fenae/Apcef. 

 

6.6. Ao finalizar o processo de participação, aparecerá automaticamente a 

confirmação da inscrição, com a descrição do número de série, ordem e data dos 

sorteios na qual concorrerá. 

 

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

preenchimento do cadastramento por parte do participante.  

 

6.8. Em caso de cancelamento de sua associação, o número da sorte do associado e 

do associado que indicou serão automaticamente invalidados e excluídos para 

participação nos sorteios da promoção.  

 

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

www.fenae.org/vivafenaeapcef para consultar seu(s) número(s) da sorte(s). 

 

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

neste regulamento. 

 

7. QUANTIDADE DE SÉRIES 

 

7.1. Serão emitidas 10 (dez) séries numeradas de “0” a “9”, cada uma contendo 

100.000 (cem mil) números de ordem numerados de “00.000” a “99.999”, totalizando 

o universo de “000.000” a “999.999” entre todos os períodos de participação da 

promoção de forma cumulativa. 

 

8.  QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE  

 

8.1. O número da sorte será composto de 6 (seis) algarismos, sendo o primeiro 

correspondente ao número de série, e os 5 (cinco) algarismos subsequentes 

correspondem ao número de ordem. 

 

9. APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS  

 

9.1.  Serão distribuídos 174 (cento e setenta e quatro) prêmios em toda promoção, 

conforme período de participação e quantidade de prêmios descritos a seguir em cada 

sorteio: 

 

Período de 

Participação 

Data do 

Sorteio da 

Loteria 

Federal 

Data da 

Apuração 

Quantidade 

e Ordem 

dos 

Prêmios 

Descrição 

de Cada 

prêmio 

Valor 

Unitário 

R$ 

Valor 

Total R$ 

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


De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

12/11/2019 

às 23h59 

13/11/2019 
14/11/2019 

às 14h 

2 

1 (uma) 

Caixa 

Bluetooth 

JBL Pulse 3 

– Branca 

1.250,00 2.500,00 

1 

1 (uma) 

Adega 

Electrolux 

para 8 

garrafas 

691,85 691,85 

1 

1 (uma) 

Mochila 

Victorinox 

Scout Vx-

Sport 

609,90 609,90 

2 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 666,60 

1 

1 (um) 

Mixer Inox 

Philco 

183,10 183,10 

De 

11/11/2019 

às 00:00 a 

19/11/2019 

às 23h59 

20/11/2019 
21/11/2019 

às 14h 

2 

1 (um) 

Garmin 

Forerunner 

35 – Preto 

1.370,00 2.740,00 

1 

1 (uma) 

Cafeteira 

Pixie Clips 

Nespresso 

110v/220v 

640,00 640,00 

2 

1 (uma) 

Mochila 

Victorinox 

Scout Vx-

Sport 

609,90 1.219,80 

2 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 666,60 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

26/11/2019 

às 23h59 

27/11/2019 
28/11/2019 

às 14h 

2 

1 (uma) 

Caixa 

Bluetooth 

JBL Pulse 3 

– Branca 

1.250,00 2.500,00 

1 

1 (uma) 

Adega 

Electrolux 

para 8 

garrafas 

691,85 691,85 



2 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 666,60 

1 

1 (um) 

Mixer Inox 

Philco 

183,10 183,10 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

3/12/2019 às 

23h59 

04/12/2019 
5/12/2019 

às 14:00 

1 

1 (um) 

PlayStation 

PS4 Sony 

2.308,00 2.308,00 

2 

1 (um) 

Garmin 

Forerunner 

35 – Preto 

1.370,00 2.740,00 

1 

1 (uma) 

Caixa 

Bluetooth 

JBL Pulse 3 

– Branca 

1.250,00 1.250,00 

1 

1 (uma) 

Cafeteira 

Pixie Clips 

Nespresso 

110v/220v 

640,00 640,00 

2 

1 (uma) 

Mochila 

Victorinox 

Scout Vx-

Sport 

609,90 1.219,80 

2 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 666,60 

1 

1 (um) 

Mixer Inox 

Philco 

183,10 183,10 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

10/12/2019 

às 23h59 

11/12/2019 
12/12/2019 

às 14h 

1 

1 (um) 

PlayStation 

PS4 Sony 

2.308,00 2.308,00 

2 

1 (uma) 

Caixa 

Bluetooth 

JBL Pulse 3 

– Branca 

1.250,00 2.500,00 

1 

1 (uma) 

Adega 

Electrolux 

para 8 

garrafas 

691,85 691,85 



1 

1 (uma) 

Cafeteira 

Pixie Clips 

Nespresso 

110v/220v 

640,00 640,00 

1 

1 (uma) 

Mochila 

Victorinox 

Scout Vx-

Sport 

609,90 609,90 

1 

1 (um) 

Fone de 

Ouvido JBL 

Reflect Mini 

BT 

499,00 499,00 

2 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 666,60 

1 

1 (um) 

Mixer Inox 

Philco 

183,10 183,10 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

17/12/2019 

às 23h59 

18/12/2019 
19/12/2019 

às 14h 

2 

1 (um) 

Garmin 

Forerunner 

35 – Preto 

1.370,00 2.740,00 

1 

1 (uma) 

Caixa 

Bluetooth 

JBL Pulse 3 

– Branca 

1.250,00 1.250,00 

2 

1 (uma) 

Mochila 

Victorinox 

Scout Vx-

Sport 

609,90 1.219,80 

3 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 999,90 

1 

1 (um) 

Conjunto 

de Panelas 

Tramontina 

Victoria – 5 

Peças 

321,89 321,89 

1 

1 (um) 

Mixer Inox 

Philco 

183,10 183,10 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

21/12/2019 
22/12/2019 

às 14h 
1 

1 (um) 

PlayStation 

PS4 Sony 

2.308,00 2.308,00 



20/12/2019 

às 23h59 

1 

1 (uma) 

Caixa 

Bluetooth 

JBL Pulse 3 

– Branca 

1.250,00 1.250,00 

1 

1 (uma) 

Adega 

Electrolux 

para 8 

garrafas 

691,85 691,85 

5 

1 (um) 

Curso de 

Criatividade 

do Murilo 

Gun 

472,00 2.360,00 

1 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 333,30 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

24/12/2019 

às 23h59 

25/12/2019 
26/12/2019 

às 14h 

1 

1 (um) 

Garmin 

Forerunner 

35 – Preto 

1.370,00 1.370,00 

2 

1 (uma) 

Caixa 

Bluetooth 

JBL Pulse 3 

– Branca 

1.250,00 2.500,00 

1 

1 (uma) 

Adega 

Electrolux 

para 8 

garrafas 

691,85 691,85 

1 

1 (uma) 

Mochila 

Victorinox 

Scout Vx-

Sport 

609,90 609,90 

1 

1 (um) 

Fone de 

Ouvido JBL 

Duet BT 

494,90 494,90 

3 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 999,90 

1 

1 (um) 

Mixer Inox 

Philco 

183,10 183,10 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

31/12/2019 

01/01/2020 
3/1/2020 

às 14h 
1 

1 (um) 

Garmin 

Forerunner 

35 – Preto 

1.370,00 1.370,00 



às 23h59 

2 

1 (uma) 

Mochila 

Victorinox 

Scout Vx-

Sport 

609,90 1.219,80 

3 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 999,90 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

7/1/2020 às 

23h59 

08/01/2020 
09/01/2020 

às 14h 

2 

1 (uma) 

Caixa 

Bluetooth 

JBL Pulse 3 

– Branca 

1.250,00 2.500,00 

1 

1 (um) 

Cafeteira 

Pixie Clips 

Nespresso 

110v/220v 

640,00 640,00 

1 

1 (uma) 

Mochila 

Victorinox 

Scout Vx-

Sport 

609,90 609,90 

2 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 666,60 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

14/1/2020 às 

23h59 

15/01/2020 
16/1/2020 

às 14h 

2 

1 (um) 

Garmin 

Forerunner 

35 – Preto 

1.370,00 2.740,00 

2 

1 (uma) 

Mochila 

Victorinox 

Scout Vx-

Sport 

609,90 1.219,80 

1 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 333,30 

1 

1 (um) 

Conjunto 

de Panelas 

Tramontina 

Victoria – 5 

Peças 

321,89 321,89 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

21/1/2020 às 

23h59 

22/01/2020 
23/1/2020 

às 14h 

1 

1 (um) 

PlayStation 

PS4 Sony 

2.308,00 2.308,00 

1 

1 (uma) 

Caixa 

Bluetooth 

1.250,00 1.250,00 



JBL Pulse 3 

– Branca 

1 

1 (uma) 

Adega 

Electrolux 

para 8 

garrafas 

691,85 691,85 

2 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 666,60 

1 

1 (um) 

Mixer Inox 

Philco 

183,10 183,10 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

28/1/2020 às 

23h59 

29/01/2020 
30/1/2020 

às 14h 

2 

1 (um) 

Garmin 

Forerunner 

35 – Preto 

1.370,00 2.740,00 

1 

1 (uma) 

Cafeteira 

Pixie Clips 

Nespresso 

110v/220v 

640,00 640,00 

1 

1 (uma) 

Mochila 

Victorinox 

Scout Vx-

Sport 

609,90 609,90 

2 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 666,60 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

4/2/2020 às 

23h59 

05/02/2020 
6/2/2020 

às 14h 

2 

1 (uma) 

Caixa 

Bluetooth 

JBL Pulse 3 

– Branca 

1.250,00 2.500,00 

1 

1 (uma) 

Adega 

Electrolux 

para 8 

garrafas 

691,85 691,85 

2 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 666,60 

1 

1 (um) 

Mixer Inox 

Philco 

183,10 183,10 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

11/2/2020 às 

12/02/2020 
13/2/2020 

às 14h 
2 

1 (um) 

Garmin 

Forerunner 

35 – Preto 

1.370,00 2.740,00 



23h59 

2 

1 (um) 

Mochila 

Victorinox 

Scout Vx-

Sport 

609,90 1.219,80 

2 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 666,60 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

14/2/2020 às 

23h59 

15/02/2020 
17/2/2020 

às 14h 

1 

1 (um) 

PlayStation 

PS4 Sony 

2.308,00 2.308,00 

1 

1 (um) 

Garmin 

Forerunner 

35 – Preto 

1.370,00 1.370,00 

1 

1 (uma) 

Caixa 

Bluetooth 

JBL Pulse 3 

– Branca 

1.250,00 1.250,00 

1 

1 (uma) 

Adega 

Electrolux 

para 8 

garrafas 

691,85 691,85 

5 

1 (um) 

Curso de 

Criatividade 

do Murilo 

Gun 

472,00 2.360,00 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

18/2/2020 às 

23h59 

19/02/2020 
20/2/2020 

às 14h 

1 

1 (um) 

PlayStation 

PS4 Sony 

2.308,00 2.308,00 

2 

1 (uma) 

Caixa 

Bluetooth 

JBL Pulse 3 

– Branca 

1.250,00 2.500,00 

1 

1 (um) 

Adega 

Electrolux 

para 8 

garrafas 

691,85 691,85 

2 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 666,60 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

25/2/2020 às 

26/02/2020 
27/02/2020 

às 14h 
1 

01 (um) 

Garmin 

Forerunner 

35 – Preto 

1.370,00 1.370,00 



23:59 

2 

1 (um) 

Mochila 

Victorinox 

Scout Vx-

Sport 

609,90 1.219,80 

3 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 999,90 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

3/3/2020 às 

23h59 

04/03/2020 
5/3/2020 

às 14h 

1 

1 (uma) 

Caixa 

Bluetooth 

JBL Pulse 3 

– Branca 

1.250,00 1.250,00 

1 

1 (uma) 

Cafeteira 

Pixie Clips 

Nespresso 

110v/220v 

640,00 640,00 

1 

1 (uma) 

Mochila 

Victorinox 

Scout Vx-

Sport 

609,90 609,90 

3 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 999,90 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

10/03/2020 

às 23h59 

11/03/2020 
12/3/2020 

às 14h 

2 

1 (um) 

Garmin 

Forerunner 

35 – Preto 

1.370,00 2.740,00 

2 

1 (uma) 

Mochila 

Victorinox 

Scout Vx-

Sport 

609,90 1.219,80 

2 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 666,60 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

17/3/2020 às 

23h59 

18/03/2020 
19/3/2020 

às 14h 

2 

1 (uma) 

Caixa 

Bluetooth 

JBL Pulse 3 

– Branca 

1.250,00 2.500,00 

1 

1 (um) 

Adega 

Electrolux 

para 8 

garrafas 

691,85 691,85 



2 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 666,60 

1 

1 (um) 

Mixer Inox 

Philco 

183,10 183,10 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

24/3/2020 às 

23h59 

25/03/2020 
26/3/2020 

às 14h 

2 

1 (um) 

Garmin 

Forerunner 

35 – Preto 

1.370,00 2.740,00 

2 

1 (uma) 

Mochila 

Victorinox 

Scout Vx-

Sport 

609,90 1.219,80 

2 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 666,60 

11/11/2019 

às 00h00 a 

27/3/2020 às 

23h59 

28/03/2020 
30/3/2020 

às 14h 

3 

1 (um) 

Pacote de 

viagem 

para 

Patagônia 

58.699,84 176.099,52 

1 

1 (um) 

Pacote de 

viagem 

para Natal 

Vila Galé – 

Triplo 

7.576,00 7.576,00 

1 

1 (um) 

Pacote de 

viagem 

para Arraial 

d’Ajuda – 

Duplo 

7.228,00 7.228,00 

1 

1 (um) 

Pacote de 

viagem 

para Búzios 

– Duplo 

6.212,00 6.212,00 

11/11/2019 

às 00h00 a 

31/3/2020 às 

23:59 

1o/4/2019 02/04/2019 

1 

1 (um) 

PlayStation 

PS4 Sony 

2.308,00 2.308,00 

1 

1 (uma) 

Adega 

Electrolux 

para 8 

garrafas 

691,85 691,85 



4 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 1.333,20 

11/11/2019 

às 00h00 a 

7/4/2020 às 

23h59 

08/04/2020 
9/4/2020 

às 14h 

1 

1 (um) 

Garmin 

Forerunner 

35 – Preto 

1.370,00 1.370,00 

1 

1 (uma) 

Adega 

Electrolux 

para 8 

garrafas 

691,85 691,85 

1 

1 (uma) 

Mochila 

Victorinox 

Scout Vx-

Sport 

609,90 609,90 

2 

1 (um) 

Google 

Chromecast 

2 

333,30 666,60 

1 

1 (um) 

Mixer Inox 

Philco 

183,10 183,10 

 

9.2. A apuração ocorrerá na Fenae, localizada na SRTVS Qd. 701, Centro 

Empresarial Assis Chateaubriand, Loja 126, Térreo II, Conj. L, Lote 38, Bloco II, Asa 

Sul – Brasília (DF), CEP 70340-906, conforme a data e o horário descrito na tabela 

anterior. 

 

10. PREMIAÇÃO TOTAL 

 

Quantidade Total de Prêmios Valor Total da Promoção R$ 

174 322.118,20 

 

11. FORMA DE APURAÇÃO 

 

11.1. Os números da sorte serão distribuídos aos participantes de forma 

concomitante, aleatória e equivalente, reforçando-se que um número da sorte só será 

efetivamente válido para fins de recebimento de premiação por parte do contemplado, 

desde que cumpridos todos os requisitos constantes do presente regulamento. 

 

11.2. Caso a Extração da Loteria Federal não ocorra na data prevista, por qualquer 

motivo, será considerada para efeito de apuração do resultado desta promoção a data 

da Extração da Loteria Federal subsequente. 

 

11.3. Caso tenham sido gerados números da sorte que atinjam o montante total 

possível para a promoção, a participação na promoção será encerrada, sendo que em 

hipótese alguma serão emitidos números da sorte. 

 



11.4. Será localizada a quantidade de contemplados na apuração conforme previsto 

no item 9.1 deste regulamento, extraídos por meio do resultado da Loteria Federal, 

conforme regra a seguinte: 

 

11.4.1. Será considerado contemplado em relação ao 1º prêmio, conforme data 

de cada sorteio, o Número da Sorte composto por 6 (seis) algarismos formados pela 

dezena simples do 1º prêmio, seguido da unidade final do 1º ao 5º prêmio, lidos 

verticalmente de cima para baixo, de acordo com o exemplo I a seguir: 

 

Exemplo I: 

 

1o prêmio 1 2 7 4 5 

2º prêmio 0 5 4 3 7 

3º prêmio 1 3 5 7 6 

4º prêmio 0 2 3 2 9 

5º prêmio 1 5 4 5 8 

 

Exemplo do Número da Sorte contemplado: 457698  

 

11.5. Na eventualidade do número sorteado não ter sido atribuído, o prêmio caberá 

ao portador do número da sorte imediatamente superior ou, na falta dele, ao 

imediatamente inferior e, assim, alternadamente até que sejam localizados todos os 

contemplados pela promoção. 

 

11.6. Após a localização do 1º número da sorte contemplado, a regra de aproximação 

continuará sendo aplicada com base no número apurado no item 11.4.1 até que se 

encontrem todos os números da sorte mais próximos para distribuição de todos os 

prêmios previstos em cada sorteio na tabela do item 9.1 deste regulamento. 

 

12. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO  

 

12.1. 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.  

 

12.2.  O contemplado porventura desclassificado da promoção não terá direito ao 

recebimento do prêmio, e a empresa promotora aplicará a regra de aproximação, 

descrita no item 11.6 deste regulamento, para localização de um novo contemplado. 

 

13. FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

 

13.1.  O resultado da promoção será divulgado em até 7 (sete) dias úteis após o 

sorteio no site www.vivafenaeapcef.fenae.org.br. 

 

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

promotora por telefonema, e-mail ou telegrama.  

 

14. ENTREGA DOS PRÊMIOS 

 

14.1. O prêmio a ser distribuído destina-se ao titular do número de série e ordem 

contemplado, assegurando a sua participação. 

 



14.2. O prêmio é pessoal e intransferível e será entregue por um portador da 

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

até 30 (trinta) dias contados da data da extração, mediante a assinatura do recibo de 

entrega do prêmio, de acordo com o artigo 5º do Decreto no 70.951/72. 

 

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

qualquer ônus para os contemplados.  

 

14.4. O prêmio poderá ser retirado por terceiros, mediante a uma procuração, com 

registro em cartório, dando os poderes específicos para tal ato.  

 

14.5. Cada participante contemplado com prêmio de valor acima de R$ 10.000,00 

deverá apresentar e entregar, no ato do recebimento do prêmio, cópia autenticada do 

seu RG e CPF. Sendo que, após apresentação dos documentos exigidos, o contemplado 

deverá assinar um recibo de quitação de entrega do prêmio, conforme modelo 

anexado, o qual, de posse da empresa promotora, constituirá prova de entrega do 

prêmio. O recibo de entrega do prêmio será mantido sob a guarda da empresa 

promotora pelo prazo de 5 (cinco) anos após o término da promoção.  

 

14.6. A responsabilidade da empresa promotora com os participantes contemplados 

encerra-se no momento da entrega do prêmio, que será comprovada mediante a 

assinatura do recibo de entrega da premiação, não cabendo ao contemplado discutir 

ou redefinir as condições e/ou premissas da promoção ou do prêmio. 

 

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

aos contemplados, a garantia dos prêmios, contra defeitos, falhas ou vícios, será de 

responsabilidade exclusiva dos fornecedores.  

 

14.8.  Condições de utilização das viagens: 

 

14.8.1. A viagem deverá ser realizada no período previsto pela empresa 

promotora para que o contemplado possa participar do evento disponibilizado. 

 

14.8.2. Caso não seja possível ao consumidor contemplado realizar a viagem na 

data sugerida pela empresa promotora, será a ele assegurado o prazo de fruição do 

prêmio de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura da Carta 

Compromisso, não podendo ser agendada nos períodos de alta temporada, feriados 

prolongados, férias escolares, devendo ainda informar a data de embarque com 45 

(quarenta e cinco) dias úteis de antecedência para que as reservas sejam efetuadas.  

 

14.8.3. Uma vez efetuada as reservas, não haverá reembolso ou compensações 

em caso de cancelamento ou atraso de qualquer voo. 

 

14.8.4. Caso não haja disponibilidade de voos ou acomodação na data solicitada, 

a empresa promotora informará a data mais próxima do solicitado. 

 

14.8.5. A viagem incluirá passagens aéreas, de ida e volta, em classe 

econômica, incluindo as taxas de embarque e os traslados necessários de ida e volta 

da residência dos contemplados para aeroportos. A viagem inclui, ainda, seguro de 

acidentes pessoais ao contemplado e seu acompanhante, no período da viagem. 

 

14.8.6. O ponto de partida e chegada dos traslados, para o contemplado e seus 

acompanhantes, será obrigatoriamente o endereço residencial do ganhador. Vencedor 

e acompanhante devem sair da mesma cidade e embarcar no mesmo voo. Caso o 



vencedor não possa ou não deseje levar acompanhante, não haverá qualquer tipo de 

reembolso.  

 

14.8.7. Acomodação em hotel categoria turística escolhida pela empresa 

promotora. 

 

14.8.8. Não estão incluídos nesta viagem: as excursões extras, as bebidas 

alcoólicas consumidas, as consultas médicas, os medicamentos, o excesso de bagagem 

e qualquer outra despesa de caráter pessoal, que serão considerados extras e deverão 

ser pagos diretamente pelo contemplado no momento em que lhe forem exigidos pelos 

prestadores de serviço. 

 

14.8.9. Toda documentação pessoal necessária para a viagem deverá ser 

providenciada pelo contemplado e seu acompanhante, até mesmo a emissão de 

passaportes, de vistos e/ou vacinas (providências relativas à vigilância sanitária), 

sendo certo, no entanto, que as despesas referentes à produção dessa documentação, 

que os contemplados não possuem, serão de responsabilidade da empresa promotora. 

 

14.8.10. A empresa promotora não terá qualquer responsabilidade acerca do 

prazo e/ou atraso na emissão de qualquer documentação necessária para a viagem, 

objeto desta promoção.  

 

14.8.11. A empresa promotora será responsável pelo custeamento dos 

documentos e vistos necessários para realização das viagens internacionais. No 

entanto, é de responsabilidade do contemplado e seu acompanhante, que toda 

documentação necessária seja providenciada antes da viagem, sendo que a empresa 

promotora não poderá ser responsabilizada caso o contemplado e/ou seu 

acompanhante percam a viagem por falta de documentos ou negativa do consulado 

para emissão do visto.  

 

14.8.12. A empresa promotora não assume qualquer responsabilidade por 

eventuais acidentes ou ocorrências resultantes de força maior que fujam totalmente de 

seu controle e que venham a causar danos materiais ou físicos ao contemplado e seu 

acompanhante durante a viagem. 

 

14.8.13. A utilização do prêmio se dará exclusivamente nas condições descritas e 

previstas neste regulamento, não sendo admitida qualquer alteração na duração da 

viagem, na hospedagem ou no acréscimo de atividades. Passagens aéreas perdidas, 

roubadas ou danificadas não serão substituídas ou trocadas. Igualmente, a empresa 

não se responsabiliza por eventuais extravios de bagagem ocorridos quando do seu 

despacho. 

 

14.8.14. Será da responsabilidade de cada consumidor contemplado e seus 

acompanhantes as atividades realizadas fora àquelas definidas pela empresa 

promotora. 

 

14.9. 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. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 



15.1. 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, 

recolhido na rede bancária, com o código 0916. 

 

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

contados a partir da data do sorteio, 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. 

 

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

meio dos sites 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, em até 8 (oito) dias antes da data do 

respectivo sorteio, de acordo com o art. 15, §§ 1º e 2º do Decreto no 70.951/72. 

 

15.4. Os participantes poderão ser excluídos automaticamente desta promoção em 

caso de fraude comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade 

ideológica ou documental, de não preenchimento dos requisitos previamente 

determinados e/ou em decorrência de informações incorretas ou equivocadas, de 

acordo com as regras deste regulamento. 

 

15.5. 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). 
 

15.5.1. A empresa promotora reserva-se o direito de desclassificar qualquer 

participante que julgue manipular a operação desta promoção ou violando os termos e 

as condições dispostos neste regulamento. 

 

15.5.2. 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. 

 

15.5.3. 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. 

 

15.6. O regulamento completo da promoção estará disponível nos sites 

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


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

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

regulamento. 


