
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 

 

FENAE 360 

 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 04.006186/2019 

 

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. 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 

unidade/agência Caixa com sede no território nacional 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, toda unidade/agência 

da Caixa que atingir a porcentagem de funcionários associados à Associação do Pessoal 

da Caixa Econômica Federal (Apcef), conforme previsto a seguir, para ter direito a 1 

(um) número da sorte e participar do(s) sorteio(s) da promoção: 
 

I. 1965 unidades/agências: 1 a 10 empregados – Agência e Unidade 100%; 

II. 1429 unidades/agências: 11 a 20 empregados – Agência e Unidade 100%; 

III. 672 unidades/agências: 21 a 30 empregados – Agência e Unidade 90%; 

IV. 331 unidades/agências: 31 a 40 empregados – Agência e Unidade 80%; 

V. 173 unidades/agências: 41 a 50 empregados – Agência e Unidade 70%; 

VI. 61 unidades/agências: 51 a 60 empregados – Agência e Unidade 60%; 

VII. 36 unidades/agências: 61 a 70 empregados – Agência e Unidade 50%; 

VIII. 23 unidades/agências: 71 a 80 empregados – Agência e Unidade 40%; 

IX. 17 unidades/agências: 81 a 90 empregados – Agência e Unidade 30%; 

X. 14 unidades/agências: 91 a 100 empregados – Agência e Unidade 20%; 

XI. 26 unidades/agências: 101 a 200 empregados – Agência e Unidade 10%; 

XII. 8 unidades/ agências: mais de 300 empregados – Agência e Unidade 10%. 



 

6.3. O quantitativo de unidade/agência e sua respectiva classificação poderá sofrer 

alteração ao longo da campanha. 

 

6.4. As unidades/agências poderão acessar o site www.vivafenaeapcef.fenae.org.br, 

para consultar seu(s) número(s) da sorte(s). 

 

6.5. 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 

algarismo 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 13 (treze) 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$ 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

27/12/2019 

às 23h59 

28/12/2019 
30/12/2019 

às 14h 

1 

1 (uma) Smart 

TV Led 4k, 43 

polegadas 

Samsung full 

HD  

2.199,78 2.199,78 

1 

1 (uma) 

Cervejeira 

Consul Mais 

CZD12AY 

Vertical 82L – 

Frost Free – 1 

Porta 

2.137,05 2.137,05 

1 

1 (uma) 

Cafeteira 

Nespresso 

640,00 640,00 

1 

1 (um) Micro-

ondas 

Electrolux 

MEO44 – 34L 

615,34 615,34 

De 

11/11/2019 
22/2/2020 

24/2/2020 

às 14h00 
1 

1 (uma) Smart 

TV Led 4k, 43 
2.199,78 2.199,78 

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


às 00h00 a 

21/2/2020 às 

23h59 

polegadas 

Samsung full 

HD  

1 

1 (uma) 

Cervejeira 

Consul Mais 

CZD12AY 

Vertical 82L – 

Frost Free – 1 

Porta 

2.137,05 2.137,05 

1 

1 (uma) 

Cafeteira 

Nespresso 

640,00 640,00 

1 

1 (um) Micro-

ondas 

Electrolux 

MEO44 – 34L 

615,34 615,34 

De 

11/11/2019 

às 00h00 a 

7/4/2020 às 

23h59 

8/4/2020 
9/4/2020 

às 14h00 

1 

1 (um) Curso 

de Gastronomia 

(até 30 

pessoas) 

33.120,00 33.120,00 

1 

1 (uma) 

Experiência de 

uma Oficina de 

Cerveja (até 40 

alunos) 

11.100,00 11.100,00 

1 

500.000 

(quinhentos 

mil) pontos 

para o Mundo 

Caixa (para 

associados) 

rateado entre 

os CPFs 

associados à 

unidade/agência 

5.350,00 5.350,00 

2 

1 (um) Curso 

CPA 20 (até 15 

alunos) 

4.750,00 9.500,00 

 

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 horário descrito anteriormente na tabela. 

 

10. PREMIAÇÃO TOTAL 

 

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$ 

13 70.254,34 

 

11. FORMA DE APURAÇÃO 

 

11.1. Os números da sorte serão distribuídos para as unidades/agências de forma 

concomitante, aleatória e equivalente, reforçando-se que o 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 venha a ocorrer 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. Eles serão extraídos por meio do resultado da Loteria 

Federal, conforme a regra a seguir: 

 

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. As unidades/agências poderão ser excluídas 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 para o responsável da unidade/agência 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 unidade/agência contemplada 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 as unidades/agências 

contempladas 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. 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. 

 

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 do site www.vivafenaeapcef.fenae.org.br. 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. O regulamento completo da promoção estará disponível no site 

www.vivafenaeapcef.fenae.org.br. 

 

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

das unidades/agências participantes, de todos os termos e condições estabelecidos 

neste regulamento. 


