
 
REGULAMENTO DE PROMOÇÃO COMERCIAL  

Promoção Festival de Inverno Palato 2019 
 
• Razão Social: Especiarya Indústria e Comércio Ltda (Mandatária) 
• Nome Fantasia: Palato Supermercado  
• Endereço/Bairro: Avenida Fernandes Lima, Nº 548  
• Cidade/UF: Maceió - AL  
• CEP: 57.050-000  
• CNPJ/MF: 24.322.398/0005-74  
• Fone: (82) 2126-3092 | sac@palato.com.br 
 
VIII. Nome da promoção comercial: FESTIVAL DE INVERNO PALATO; 
IX. Modalidade: Assemelhado a concurso;  
X. Área de execução do plano: ocorrerá na cidade de Maceió no estado de Alagoas,               
no pátio pertencente ao Palato Supermercado;  
XI. Prazo de execução do plano: 43 dias;  
XII. Data de início e de término da promoção comercial: 12/07/2019 a 31/08/2019;  
XIII. Período de participação: 12/07/2019 a 31/08/2019;  
XIV. Sorteio e divulgação dos vencedores: 05/09/2019; 
XV. Objeto da promoção: O Festival de Inverno Palato 2019 conta com eventos             
gastronômicos, enxoval de ofertas com oportunidades em áreas como frios, adega e            
Palato Casa. Este ano, além dos tradicionais jantares temáticos e das           
oportunidades, iremos sortear uma viagem para duas pessoas para a Itália;  
XVII. Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro, exceto para os casos             
previstos no art. 20 da Portaria MF 41/08. 
XVIII. Descrição detalhada da operação: 
 
• Durante o período de participação, a cada R$ 50 em compras das marcas              
patrocinadoras da promoção (relacionadas no ANEXO 1), o cliente ganha 1 cupom            
para concorrer ao sorteio; 
• O cliente deverá fazer parte do programa de relacionamento PALATO. Para isso, é              
necessário que estejam cadastrados previamente nele. Os clientes não cadastrados          
poderão fazê-lo sem nenhum custo;  
• Para se cadastrar no Programa Fidelidade, o cliente deverá se dirigir ao balcão de               

atendimento das unidades PALATO ou realizar o seu cadastro através da Serviço            

de Atendimento ao Consumidor pelo (82) 2126-3092 ou ainda através do cadastro            

no aplicativo PALATO; 
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• Para realizar o download gratuito do aplicativo PALATO e ter acesso aos encartes              

digitais semanais, o cliente deve acessar a loja de aplicativos do seu aparelho             

Android ou iOS (Play Store e App Store, respectivamente) e registrar-se no            

aplicativo; 

• No ato da efetivação da compra dos produtos concorrentes ou da entrada para um               
dos eventos, o consumidor deve informar seu CPF para vincular o seu cadastro no              
Programa Fidelidade PALATO ao cupom. Clientes não cadastrados ou que não           
apresentarem o número do CPF ou do Programa Fidelidade não poderão gozar do             
prêmio caso sorteados, sendo efetuado um novo sorteio; 
• Após gerado o cupom, o consumidor deverá responder corretamente à pergunta            
da promoção: “Qual supermercado vai presentear você com uma viagem para           
Itália? ”, cuja resposta correta é assinalar: ( X ) Palato Supermercado ( ) Outro.               
Depois de preenchido, deverá depositá-lo na urna. 
• Encerrado o período promocional, as urnas serão seladas, retiradas das lojas por             
funcionários credenciados do Palato Supermercado e transportadas em veículo         
próprio da empresa até o local de apuração; 
• No local de apuração, as urnas serão abertas e inutilizadas e todo o seu conteúdo                
será transferido para o local destinado para a centralização dos cupons, na            
presença da diretoria do Palato Supermercado, da empresa auditora e do público            
interessado; 
• O cupom será retirado do local de centralização, aleatoriamente por esta            
autoridade que verificará seu correto preenchimento. E este deverá estar          
preenchido com a resposta à pergunta da promoção; 
• Caso algum cupom retirado não esteja preenchido corretamente, será invalidado e            
retirado outro, aleatoriamente e sucessivamente, até que se identifique um          
ganhador do prêmio; 
• Está impedido de participar deste concurso todo aquele que detenha vínculo            
empregatício com a Especiarya Indústria e Comércio Ltda, bem como seus parentes            
(até 3º grau) e fornecedores; 
• Caso o candidato seja sorteado, o Palato entrará em contato, estipulando até 5              
tentativas pelos contatos fornecidos pelo concorrente em seus dados cadastrais do           
Programa de Fidelidade. Caso não responda ou não seja encontrado os dados            
cadastrais no sistema, será eliminado. 
 
XVIII. Critérios que devem ser cumpridos pelo participante para ter direito ao prêmio:  
• O cliente deverá comprar no mínimo um produto promocional da campanha do             
Festival de Inverno 2019. O total da compra deverá ser a partir de R$ 50 (cinquenta                
reais); 



 
• O cupom deverá ser preenchido corretamente, conforme indicado nos critérios do            
item XVIII. 
 
XIX. Endereço completo do local de realização do prêmio: no balcão de atendimento             
ao cliente, da unidade do PALATO FAROL, situado na Avenida Fernandes Lima,            
548 – Bairro Farol – Maceió – AL. 
 
XX. Será sorteada uma viagem com acompanhante para a Itália. O prêmio inclui 2              
(duas) passagens aéreas em classe econômica, emitidas a partir de Maceió, 4            
(quatro) diárias de hospedagem em hotel 4 estrelas, de acordo com o roteiro. 
 

● 01 (uma) refeição inclusa; 
● Traslado da residência do contemplado/aeroporto/hotel/aeroporto/residência     

do contemplado; 
● O roteiro da viagem será definido em comum acordo entre o Palato e o              

ganhador da promoção; 
● A data da viagem será definida em comum acordo entre o Palato e o              

ganhador da promoção de acordo com as datas disponibilizadas pelos          
parceiros do Palato; 

● Não estará incluso no pacote outros roteiros e traslado; 
● O ganhador também deverá informar os dados do acompanhante da viagem,           

sendo ele maior de 18 anos; 
● A viagem será marcada posteriormente, e será realizada em até 180 dias,            

não sendo possível a realização das mesmas em datas comemorativas e           
feriados. A data da viagem, deverá ser marcada em comum acordo entre            
Palato, cliente e parceiros do Palato; 

● Não será possível a troca do destino, tampouco ressarcimento financeiro do           
prêmio; 

● Casos omissos serão julgados pela comissão jurídica da empresa Especiarya          
Indústria e Comércio Ltda. 

 
XXI. Forma de divulgação do resultado e procedimento que será utilizado para            
notificar o(s) contemplado(s): O resultado final será divulgado através do aplicativo           
PALATO, internet (redes sociais e site) e nos pontos de vendas do PALATO. Os              
contemplados serão avisados por telefone, e-mail e notificação do aplicativo          
PALATO. 
 



 
XXII. Endereço completo do local de entrega dos prêmios: Os prêmios serão            
entregues pela Especiarya Indústria e Comércio Ltda em endereço a ser definido            
pelo ganhador da promoção, se limitando à Maceió e municípios da grande Maceió. 
 
XXIII. Do resgate do prêmio: 
• Será agendada uma reunião para apresentar os detalhes do resgate do prêmio; 
• O prêmio será entregue em até 30 dias da data da apuração, sem qualquer ônus                
aos contemplados, ficando todas as despesas da entrega sob a responsabilidade da            
empresa promotora, inclusive emissão de passaporte e visto; 
• De acordo com o art. 6º do Decreto nº. 70.951, de 1972 estabelece que: “O direito                 
ao prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não           
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 correspondente será            
recolhido, pela empresa autorizada, ao Tesouro Nacional, como renda da União, no            
prazo de dez (10) dias”. 
 
XXIII. Canais e formas específicas de divulgação institucional da promoção          
comercial pela mídia:  
• Os canais utilizados para divulgação da promoção serão: TV, impressos, anúncios            
em jornal e web (redes sociais), painéis externos em nossas lojas e material de              
PDV.  
 
XXV. Divulgação da imagem do contemplado:  
• Os ganhadores cederão o direitos de voz e imagem ao PALATO por 365 dias,               
mediante contrato de autorização de uso do direito de imagem, a contar da data de               
apuração, para a divulgação, sem direito a qualquer tipo de remuneração ou            
indenização equivalente.  
 
XXVI. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão,           
primeiramente, dirimidas pela promotora, persistindo-as, estas deverão ser        
submetidas à CAIXA ou, conforme o caso, à SEAE/MF.  
 
XXVII. Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações           
devidamente fundamentadas. 
 
XXVIII. É vedada a participação de colaboradores da empresa Palato          
Supermercado, de qualquer uma de suas unidades. 
 



 
XXIV. É vedada também a participação de menores de 18 anos. 
 
XXV. Disposições Gerais: A Especiarya Indústria e Comércio Ltda se responsabiliza           
pela execução deste projeto, bem como, à sua divulgação e a entrega dos prêmios.              
Não sendo permitido a participação dos Sócios e dos funcionários da empresa            
Especiarya Indústria e Comércio Ltda e demais Empresas do grupo Econômico. A            
Especiarya Indústria e Comércio Ltda, gerenciará esta questão através de listagem           
contendo os nomes envolvidos no assunto no momento da apuração. A empresa se             
compromete a manter em todo material de divulgação da promoção, o campo para             
fixação do Certificado de Autorização SECAP/MF N° 06.003604/2019.  
 
Maceió (AL), 10 de julho de 2019. 
 
ANEXO I 
Quais marcas participam da promoção: 
 
BASSO 
CASA RINALDI 
FAIXA AZUL 
PIETRO CORICELLI 
SADIA 
SEARA 
 


