REGULAMENTO
1. Promoção válida em território nacional, realizada pela SD MAKEUP COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA, com sede na R. José Amora de Sá, 1046 A, CEP 61.760-000, Bairro
Autódromo, Eusébio/CE, inscrita no CNPJ nº. 19.935.645/0001-44.

2. Produtos em promoção: Compras realizadas ou realização de serviço de Design de Sobrancelhas
em uma das unidades do Grupo Sobrancelhas Design no Brasil, com qualquer meio de pagamento.
3.1 – Qualquer cliente, pessoa física residente e domiciliada no território nacional, que efetuar
compras ou serviço conforme estabelecido neste regulamento, no período de 16/11/2016 a
25/02/2017, exclusivamente das unidades do Grupo Sobrancelhas Design no Brasil e cadastrar o
seu código no aplicativo SD Mobile até às 23h59 do dia 25/02/2017, poderá participar da promoção.
3.1. Para participar da promoção “Linda todo dia por SD MAKE-UP e Duda Molinos”, no período de
16/11/2016 a 25/02/2017, o cliente deve comprar um produto da Linha SD Make Up ou realizar um
serviço de Design de Sobrancelhas em uma das lojas do Grupo Sobrancelhas Design no Brasil.
Assim, receberá um código, que deverá ser cadastrado no aplicativo SD Mobile (que pode ser
baixado de forma gratuita na Google Play ou Apple Store). Ao se cadastrar, o cliente receberá uma
mensagem de confirmação de participação no próprio aplicativo e um e-mail confirmando o seu
cadastro, juntamente com o número do sorteio e a confirmação de que o seu cupom foi depositado
na urna.

4. O participante deverá informar seus dados pessoais (Nome, RG, CPF, Telefone, e-mail - se
houver, Endereço completo, Cidade, Estado e CEP) na hora de se cadastrar através do aplicativo
SD Mobile e também assinalar a resposta à pergunta da promoção: “Quem te deixa linda todo
dia?”

Resposta: ( ) SD-MAKEUP e Duda Molinos

( ) Outros

Na sequencia o cliente receberá uma mensagem de confirmação de participação no próprio
aplicativo e também por e-mail.

5. Para efeito de trocas, deverá ser respeitado data e horário conforme estabelecido neste plano de
operação, para cadastrar o código de participação no aplicativo SD Mobile até às 23h59 do dia
25/02/2017.

6. O participante deverá armazenar o(s) cupom(ns)/nota(s) fiscal(is) referente(s) à(s) compra(s)
realizada(s) nas unidades do Grupo Sobrancelhas Design adquiridos durante o período de
participação até o término do período de divulgação do contemplado, sendo que, ao contemplado,
poderá ser solicitado após a apuração, a apresentação à Empresa Promotora do(s) referido(s)
documento(s), dentro do período de participação correspondente, para validação da condição de
contemplado, sob pena de desclassificação. Nessa hipótese, o valor integral do prêmio será
recolhido aos cofres da União, como prêmio prescrito.

7. Não terão validade inscrições que não preencherem as condições básicas do concurso e que
impossibilitarem a verificação de sua autenticidade valendo apenas os cupons originais.

7.1 Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude comprovada,
podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou documental.

8. Não poderá participar da promoção funcionários da SD MAKEUP COMERCIO DE COSMETICOS
LTDA, funcionários das unidades Sobrancelhas Design, das empresas terceirizadas que prestam
serviços ao SD MAKEUP COMERCIO DE COSMETICOS LTDA e, ainda de quaisquer empresas
diretamente envolvidas com esta campanha e seus respectivos funcionários. Aqueles que infringirem
o aqui disposto poderão ser acionados, judicial ou extrajudicialmente, pelo promotor da campanha.
9. As empresas vedadas de participarem da Promoção disponibilizarão os nomes e números dos
CPF das pessoas impedidas, que será verificada antes da realização do sorteio.

10. O cumprimento desta cláusula é de responsabilidade da empresa promotora, por meio de
consulta ao banco de dados de pessoas impedidas de participar da promoção.

11. Não poderão participar produtos vedados pelo Art. 10º do Decreto 70951/72 sendo estes:
medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas,
fumo e seus derivados.

12. Forma de apuração: Todos os cupons vão para uma urna, na qual sem prejuízo da publicidade
que o ato de apuração do contemplado requer, os cupons serão preservados, restringindo-se o
acesso apenas às pessoas previamente credenciadas pela empresa autorizada. Dessa urna serão
sorteados, aleatoriamente, tantos cupons forem necessários até que se encontre 03 (três) cupons
devidamente corretos em igualdade com o número de prêmios a distribuir na apuração.

13. Premiação: Serão sorteados 03 (três) contemplados em toda promoção, para o recebimento dos
prêmios:

1º sorteado receberá:
- 1 ano de design de sobrancelhas grátis (na rede SD);
- 1 kit SD Make-UP (com 10 produtos);
- 1 Workshop com Duda Molinos;
- 1 vale joia da Joalheria Vivara.

2º sorteado receberá:
- 1 ano de design de sobrancelhas grátis (na rede SD);
- 1 kit SD Make-UP (com 10 produtos);
- 1 Workshop com Duda Molinos.

3º sorteado receberá:
-1 ano de design de sobrancelhas grátis (na rede SD);
- 1 kit SD Make-UP (com 10 produtos)

Conforme estabelecido na tabela abaixo:
Discriminação de cada prêmio
01 (um) workshop com Duda Molinos em São Paulo, em
data a ser definida, mas ainda em 2016.
01 (um) workshop com Duda Molinos em São Paulo, em
data a ser definida, mas ainda em 2016.
01 vale joia da Joalheria Vivara.
01 (um) ano de design sobrancelhas grátis, a ser usado
de março/2017 a março/2018, na unidade Sobrancelhas
Design, onde realizou o serviço ou comprou o produto.
01 (um) ano de design sobrancelhas grátis, a ser usado
de março/2017 a março/2018, na unidade Sobrancelhas
Design, onde realizou o serviço ou comprou o produto.
01 (um) ano de design sobrancelhas grátis, a ser usado
de março/2017 a março/2018, na unidade Sobrancelhas
Design, onde realizou o serviço ou comprou o produto.

Valor unitário

Valor total

R$2.500,00
R$2.500,00
R$5.000,00.
R$600,00

R$600,00

R$600,00

01 (um) kit com 10 produtos da SD Make-UP. (Um ki para
cada contemplado).

R$ 620,00.

01 (um) kit com 10 produtos da SD Make-UP. (Um ki para
cada contemplado).

R$ 620,00.

R$ 13.660,00

01 (um) kit com 10 produtos da SD Make-UP. (Um ki para
cada contemplado).
R$ 620,00.

14. É proibida a conversão do prêmio em dinheiro de acordo com o Art. 15 – Parágrafo 5º do Decreto
70951/72.
14.1 A SD MAKEUP COMERCIO DE COSMETICOS LTDA não assume qualquer responsabilidade
por eventuais acidentes ou ocorrências ao contemplado durante a utilização do prêmio.

15. Data da apuração: 02/03/2017 às 12h00 para códigos cadastrados até às 23h59 do dia
25/02/2017.

16. Local da apuração: Centro de Treinamento do Grupo Sobrancelhas Design, com sede na Rua
Lídia Brígido, 55, Bairro Parque Manibura, Fortaleza/CE, na data prevista acima, às 12h.

17. Exibição dos prêmios: Devido à natureza do prêmio o mesmo não poderá ser exibido. A empresa
mandatária comprovará a propriedade do prêmio por meio de nota fiscal em até 8 (oito) dias antes
da data da apuração, conforme art. 34, inciso I da Portaria MF nº 41, de 2008.

18. Entrega dos prêmios: Na unidade que a (o) sorteada (o) iniciou o processo de participação na
promoção, em até 30 (trinta) dias a contar da data da apuração de acordo com o Decreto 70951/72
– Artigo 5º.

18.1. Para a retirada e/ou entrega do prêmio, cada ganhador deverá apresentar documentação
comprobatória de sua identidade. O prêmio não poderá ser retirado por terceiros.
18.2. Caso o contemplado seja menor de idade, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser
representado por seu responsável legal.
18.3. O prêmio distribuído será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus ao contemplado.
18.4. O prêmio será entregue através de Carta Compromisso, em duas vias, assinada pelo
representante legal da empresa promotora e pelo contemplado, onde ficará consignado o seu direito
ao usufruto do prêmio, bem como todas as informações pertinentes à utilização do prêmio de acordo
com anexo VII da Portaria 41 de 19/02/08.
19. Conforme o disposto no art. 70, inciso 1º, “b”, da Lei nº. 11.196, de 21/11/05, a instituição
mandatária recolherá 20% de IRF sobre o valor dos prêmios, até o 3º dia útil subsequente ao
decêndio de ocorrência dos fatos geradores, por meio de DARF, recolhida na rede bancária, com o
código 0916.

20. Prescrição do direito aos prêmios: Caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados a partir da data da apuração, caducará o direito do respectivo titular
e o valor correspondente será recolhido pela empresa mandatária, ao Tesouro Nacional como Renda
da União, no prazo subsequente de 10 (dez) dias conforme art. 6º do decreto 70.951/72.

21. O regulamento da promoção está disponível em todas as unidades participantes, site e página
do Facebook do Grupo Sobrancelhas Design.

22. O resultado será divulgado no momento da apuração nas redes sociais e no site do Grupo
Sobrancelhas Design, e o contemplado será comunicado pela empresa por meio de telefone e/ou
telegrama no prazo de até 10 (dez) dias corridos após a data da apuração.

23. Os contemplados concordam desde já, na utilização de seu nome, imagem e som de voz para
divulgação do concurso, sem que isso traga qualquer tipo de ônus para empresa promotora pelo
período de até 01 (um) ano a partir da data da apuração.

24. A mera participação implica no conhecimento e concordância, pelo Participante, de todas as
condições previstas neste Regulamento.

25. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes das promoções
autorizadas deverão ser preliminarmente, dirimidas exclusivamente pela mandatária e,
posteriormente, submetidas à CEPCO/CAIXA, quando o participante não optar pela reclamação
direta aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

26. Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do participante para solução de quaisquer
questões referentes ao Regulamento da presente promoção.
27. Certificado de Autorização Caixa nº. 6-3018/2016 – Distribuição Gratuita.

