
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

SORTEIO PC GAMER

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: SHP BRASIL EIRELI
Endereço: ANTONIO HEIL Número: 1001 Complemento: KM 01               ARMZ  G2  MODULO 06       SALA  17
Bairro: ITAIPAVA Município: ITAJAI UF: SC CEP:88316-001
CNPJ/MF nº: 03.482.370/0002-81

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Sorteio

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
02/10/2020 a 15/12/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
02/10/2020 a 06/12/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Concorrem ao sorteio todas as pessoas físicas, residentes e domiciliados no território nacional que efetuarem uma
compra com o pagamento confirmado, no valor igual ou acima de R$300,00 (trezentos reais) em compras
diretamente do nosso site (www.shopinfo.com.br) ou na loja física (Endereço: R. Luzitana, 1407 - Centro, Campinas
- SP, 13015-122) durante o período compreendido entre 01/10/2020 até 06/12/2020, até as 23h59 (vinte e três
horas e cinquenta e nove minutos). Os participantes terão direito a 1 (um) cupom a cada R$300,00 (trezentos reais)
em compras, sendo assim, uma compra no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) dá direito a 4 (quatro)
números da sorte (Cupons)
No dia da apuração será sorteado 1 (um) número da sorte que corresponde a 01 prêmio de sorteio da promoção.
Após aprovada a compra o cliente terá direito de resgatar seus cupons em nosso portal de resgates que será
informado ao mesmo durante a sua experiência de compra, seja no ambiente virtual como para compras
presenciais em nossa loja física.
O sorteio será realizado na data de 15/12/2020 às 21h30.
Compras distintas não podem ser utilizadas de forma cumulativa para geração de cupom.
Não é reconhecida a participação da promoção por produtos adquiridos através de site de terceiros tais como:
B2W, Cnova, Carrefour, Ricardo Eletro, Amazon, Magazine Luiza, Zoom e Mercado livre.

7 -  QUANTIDADE DE SÉRIES:
1

8 -  QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000

9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 15/12/2020 21:30
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 02/10/2020 00:00 a 06/12/2020 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 15/12/2020
NUMERAÇÃO DA(S) SÉRIE(S):
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: R. James Clerk Maxwel NÚMERO: 170 COMPLEMENTO: Galpão 3 BAIRRO:
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Techno Park
MUNICÍPIO: Campinas UF: SP CEP: 13069-380
LOCAL DA APURAÇÃO: Studio de gravação

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

1 GABINETE GAMER PANZER MAX
FULL TOWER COUGAR
106AMK0.0001
PROCESSADOR TR4 RYZEN
THREADRIPPER 2970WX AMD
YD297XAZAFWOF 3GHZ 4.2GHZ
MAX TURBO 76MB CACHE
MEMORIA CORSAIR DOMINATOR
PLATINUM 32GB (2X16) DDR4
2666MHZ, CMD32GX4M2A2666C15
FONTE ATX 1200W 80PLUS
PLATINUM HX1200I CORSAIR CP-
9020070-WW 26158 MODULAR
HD 2TB SATA3 SEAGATE
BARRACUDA PRO - ST2000DM009
(3,5POL, 6GB/S, 7.200 RPM, 128MB
CACHE)
SSD 1TB SATA 3 860 EVO
SAMSUNG MZ-76E1T0E 2,5
PLACA MAE TR4 PRIME X399
ASUS 90MB0V80-M0MAY0 USB 3.1
DUAL M.2
ADAPTADOR COOLER MASTER
PARA WATER COOLER
RTX 3080
WATER COOLER 240 LITE
MASTERLIQUID COOLER MASTER
MLW-D24M-A20PW-R1
KIT COOLER FAN RGB AFJ
120*3pç+Fita+Contro
remot/speed/gravaçao RGB
Teclado Mecânico Gamer Dazz
Predator, RGB, Switch LC Optical,
ABNT2, Preto - 625309
MOUSEPAD GAMER LUMUS DAZZ
CONTROL EXTRA GRANDE RGB
62000006
Mouse Gamer Dazz FPS Series,
RGB, 7 Botões, 12000DPI - 625256
HEADSET GAMER DAZZ ROCK
PYTHON 7.1 PRETO COM LED
VERDE, 622147 (esse 7.1 é real ,
nao virtual)
CADEIRA GAMER RGB DAZZ
GALAXY THUNDER 62000002
Monitor Gamer AOC HERO W-LED
27´ Widescreen, FHD, IPS, HDMI,
DisplayPort, G-Sync Compatible,
144Hz, 1ms, Altura Ajustável -
27G2/BK

35.574,65 35.574,65 0 0 1

10 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

35.574,651

11 -  FORMA DE APURAÇÃO:
Regra de Formação dos Elementos Sorteáveis  SÉRIE ÚNICA: Será emitida a série de número 0, composta por 100000
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números.  ELEMENTO SORTEÁVEL: Serão gerados 100000 Elementos sorteáveis de 0 a 99.999 por série;  NÚMERO DA
SORTE: Será formado por 6 números, sendo que o primeiro número corresponde à série e os 5 últimos números ao
ELEMENTO SORTEÁVEL, conforme exemplo abaixo: Exemplo: 1/12.345 = 1(série); 12.345(elemento sorteável).  Data do
Sorteio da Loteria Federal: Caso a Extração da Loteria Federal não venha a ocorrer na data prevista, por qualquer motivo, será
considerada para efeitos de apuração do resultado desta Promoção, a data da Extração da Loteria Federal subsequente.  Regra
de Apuração do elemento sorteável:   A definição do  elemento sorteável  se dará a partir dos prêmios da Extração da Loteria
Federal, lidos de cima para baixo, por meio da combinação das unidades simples do primeiro ao quinto prêmio;  Número da
sorte contemplado:    Série apurada seguida do elemento sorteável apurado.  Regra de Apuração dos Contemplados:  (por
Apuração)  Para determinação do primeiro participante contemplado, este deve possuir o “Número da sorte” que coincide
exatamente com o “Número da Sorte contemplado” e atender aos critérios de participação. Os demais contemplados serão
determinados pelos “Elementos sorteáveis” imediatamente posteriores. Um “Número da Sorte” não pode ser contemplado mais
de uma vez na mesma apuração;

  Aproximação:   No caso de não ter sido distribuído o “Número da sorte” apurado ou não atenda aos critérios de participação, a
determinação do primeiro participante contemplado será o “Elemento sorteável” imediatamente superior, dentro da mesma série,
ou, na falta deste, o imediatamente inferior, repetindo-se tal procedimento até que se encontre um “Elemento sorteável”
distribuído mais próximo ao apurado com base no resultado da loteria federal. No caso de se alcançar o número sequencial
inicial ou final, buscar-se-á apenas os imediatamente superiores e inferiores, respectivamente.
Os demais contemplados serão determinados pelos “Elementos sorteáveis” imediatamente posteriores. Um “Número da Sorte”
não pode ser contemplado mais de uma vez na mesma apuração. Caso não tenha sido distribuído nenhum elemento sorteável
na série apurada, o valor correspondente ao prêmio será recolhido, pela empresa Promotora, ao Tesouro Nacional, como renda
da União, na forma da Lei.  Distribuição dos elementos sorteáveis:  A geração e distribuição dos elementos sorteáveis devem
ser feitas de forma aleatória.

12 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não participará do sorteio, bem como não terá valor e nem será considerado, pedidos cujo valor seja próximo mas não atinja o
valor de R$300,00 Ex: R$299,99, pedidos que forem cancelados e ou devolvidos no período do início da campanha 02/10/2020
ao término da campanha 15/12/2020.
É vedada a participação nesta PROMOÇÃO de todos os colaboradores, estagiários ou subcontratados, pertencentes a empresa
Shopinfo.

13 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A promotora se reserva o direito de fazer uso do nome, imagem e voz dos contemplados na divulgação desta promoção e de
seus resultados, sem qualquer ônus, pelo prazo mínimo de até 12 (doze) meses a partir da data de apuração.
O nome do ganhador ficará disponível nos seguintes sites:
https://www.youtube.com/channel/UClaxaeCsLuWJ_PtF6uqy9rQ e www.instagram.com/shopinfooficial
O nome do contemplado junto ao numero sorteado nesta promoção será publicado no hotsite da promoção e nas redes sociais
da Shopinfo no mesmo dia da apuração durante uma semana no período de 15/12/2020 até 22/12/2020.
Primeira e única apuração: 15 de dezembro de 2020 - às 21h30, no estúdio da Shopinfo localizada R. James Clerk Maxwel, 170
- Techno Park na cidade de Campinas, estado de São Paulo.

14 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
O prêmio será entregue, sem ônus, aos contemplados, no prazo de 30 dias, contados da respectiva data do sorteio, buscando
com isto dar cumprimento ao disposto no Artigo 5º do Decreto nº 70.951 de 09/08/1972.
Entrega mediante identificação do ganhador, comprovação de documentos e assinatura de recibo de entrega e quitação.

15 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
É previsto que a partir do momento que o cliente está participando do sorteio, o mesmo está de acordo com os termos do sorteio
que será realizado, resguardando qualquer falha de interpretação que ele possa ter sobre o referido sorteio.
A empresa deverá encaminhar à SECAP a Lista de Participantes, anexando na aba "Apurações" do sistema SCPC, os nomes e
números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da extração da Loteria.
O regulamento de todas as regras estarão disponíveis em: www.shopinfo.com.br/sorteio
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