
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
NATALZÃO DOS SONHOS

Certificado de Autorização
SEAE nº 06.000542/2018

Concorra a
15 sonhos de até
10 mil reais.

A cada

3 cupons
Parcelados no Cartão Lebes
em compras
200,00

A cada

1 cupomem compras
200,00R$ R$

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: LEBES FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Endereço: DAS INDÚSTRIAS, Número: 1.700, Complemento: SALA B, Bairro: INDUSTRIAL, 
Município: ELDORADO DO SUL, UF: RS, CEP 92990-000
CNPJ/MF nº: 11.271.860/0001-86

1.2 - Aderente:
Razão Social: DREBES & CIA LTDA. Endereço: DAS INDÚSTRIAS, Número: 1.700, Bairro: 
INDUSTRIAL, Município: ELDORADO DO SUL, UF: RS, CEP92990-000
CNPJ/MF nº:96.662.168/0001-31

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhada a concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
RS e SC

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
De 1º/11/2018 a 8/1/2019

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
De 1º/11/2018 a 25/12/2018

6 - CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO:
A promoção acontecerá nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, nas lojas 
físicas com nome fantasia “Lojas Lebes” e loja virtual (e-commerce).
Poderão participar da promoção todas as pessoas físicas, brasileiras, que cumprirem os 
requisitos de participação abaixo:
Os clientes que realizarem compra(s), de qualquer produto comercializado(s) na rede de 
Lojas Lebes, tanto físicas como virtual (e-commerce), num mesmo cupom fiscal, receberão, 
gratuitamente, a cada R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) cupom para participação na 
promoção. Seus cupons serão entregues no momento do pagamento da compra, no caixa 
das lojas físicas ou no e-commerce.
Neste cupom de participação recebido, constarão as opções de prêmios que o cliente 
deverá assinalar uma opção para cada valor:
Prêmios de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais): 01 (um) celular

01 (uma) viagem dentro do Brasil com acompanhante 
01 (uma) TV
Outro: Qual seu sonho de até R$ 5.000,00? Escreva: _____________________

Prêmios de até R$ 10.000,00 (dez mil reais):
01 (um) vale-reforma
01 (uma) mobília para casa com produtos Lebes
01 (uma) moto (compra nas Lojas Lebes, modelo 50 CC com IPVA, seguro obrigatório 
entre outras taxas envolvidas).
Outro: Qual seu sonho de até R$ 10.000,00? Escreva: _____________________

Caso seja do interesse do contemplado, a promotora da promoção poderá auxiliá-lo na 
realização do seu sonho, de acordo com o valor recebido do prêmio. Exemplos:
No caso da opção “Vale-reforma”, a Lojas Lebes poderá dar o apoio ao contemplado na 
efetivação da reforma de acordo com o valor do prêmio.
No caso da opção “Viagem dentro do Brasil com acompanhante”, a Lojas Lebes poderá 
dar o apoio ao contemplado para aquisição do pacote de viagem de acordo com o valor 
do prêmio.
No caso da opção “Moto 50 CC ou TV”, a Lojas Lebes poderá dar o apoio ao contemplado 
para aquisição da Moto 50 CC ou TV de acordo com o valor do prêmio.
Ou, ainda, na realização de outro sonho, desde que respeitado o valor do prêmio e a 
possibilidade de realização através do cartão-presente que receberá.
Fica determinado que é de responsabilidade do contemplado e do seu acompanhante 
obterem vacinas necessárias, caso opte pela “Viagem dentro do Brasil com acompanhante” 
se o destino escolhido exigir, visto que a premiação se dará através de cartão-presente.
DISTRIBUIÇÃO DE CUPONS DA PROMOÇÃO:
Os cupons fiscais não poderão ser somados ou acumulados para atingir o valor mínimo 
de R$ 200,00 (duzentos reais).
As frações excedentes ou valores residuais do cupom fiscal não serão aproveitados para 
a aquisição de novos cupons de participação. Esses valores serão desprezados.
Serão considerados os múltiplos do valor mínimo de compra em cada cupom fiscal, ou 
seja, R$ 200,00 (duzentos reais).
EXEMPLOS:
Clientes que realizarem uma compra, num mesmo cupom fiscal, no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais), ganharão 01 (um) cupom para participação na promoção.
Clientes que realizarem uma compra, num mesmo cupom fiscal, no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), ganharão 02 (dois) cupons para participação na promoção, e o valor 
excedente de R$ 100,00 (cem reais) não será acumulado para a aquisição de novos cupons.
SOMENTE PARA AS LOJAS FÍSICAS LEBES:
Clientes que realizarem uma compra, num mesmo cupom fiscal, no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais), pagas totalmente parceladas no Cartão Lebes, receberão 03 (três) cupons 
para participação na promoção.
Clientes que realizarem uma compra, num mesmo cupom fiscal, no valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), pagas totalmente parceladas no Cartão Lebes, receberão 06 (seis) 
cupons para participação na promoção.
Clientes que realizarem uma compra, num mesmo cupom fiscal, no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), pagas totalmente parceladas no Cartão Lebes, receberão 06 (seis) 
cupons para participação na promoção, e o valor excedente de R$ 100,00 (cem reais) não 
será acumulado para a aquisição de novos cupons.
Para os clientes do e-commerce da Lebes, após a finalização da compra, juntamente com 
o nº do pedido e descrição do produto adquirido, estará a pergunta da promoção.
Para participar da promoção, os clientes compradores de posse do cupom de inscrição, 
deverão preenchê-lo completamente, com letra legível, os seguintes dados: nome completo 
do participante, endereço (rua, número e complemento, bairro, cidade, Estado), telefone 
residencial ou telefone celular (com DDD), RG, CPF, deverão responder à pergunta e dar o 
aceite no regulamento clicando em “Li e aceito os termos da promoção” e clicar no botão 
“enviar resposta”.
DISPOSIÇÃO SOBRE OS CUPONS E PERÍODOS DE PARTICIPAÇÃO:

1º período: 1º/11/2018 a 15/11/2018
2º período: 16/11/2018 a 30/11/2018
3º período: 1º/12/2018 a 25/12/2018

Os cupons serão impressos diariamente, em cada loja, logo após cada compra efetuada de 
acordo com os critérios definidos neste regulamento. No caso dos cupons da loja virtual, 
os cupons serão impressos diariamente no Centro de Distribuição da Aderente, localizado 
na Rodovia RS 118, KM 11 n° 12701 – Neópolis – Gravataí/RS.
A cada período de participação, será formado um conjunto de cupons com todas as lojas 
físicas e e-commerce. Esses cupons serão colocados, no turno anterior de cada apuração, 
em uma urna gigante.
Sem prejuízo da publicidade que o ato de apuração dos contemplados requer, a urna onde 
os cupons promocionais se encontrem será preservada, restringindo-se o acesso apenas 
às pessoas previamente credenciadas pela empresa mandatária e aderente, conforme 
determina o artigo 4º da Portaria MF n.º 41/2008.
No caso de compras na loja virtual (e-commerce), somente estarão aptos a participar 
do concurso aqueles clientes com pedidos de compras efetivamente aprovados, com 
os cupons fiscais de cada período de participação e que não tenham sido objeto de 
cancelamento posterior à aprovação.
Após cada apuração, os cupons participantes serão recolhidos e armazenados em local 
seguro, pelo prazo de cinco anos.
Os clientes deverão depositar os cupons preenchidos na urna constante na rede de Lojas 
Lebes até o término do período de participação. No caso de compras efetuadas pelo 
e-commerce, os cupons já preenchidos serão inseridos na urna na data de cada apuração.
Os participantes se responsabilizam integralmente, nos termos da lei, pela veracidade e 
exatidão das informações prestadas em seu cadastro, de modo que qualquer tentativa de 
criar falsa identidade, CPF e outros dados que se fizerem necessários, será considerada 
como infração à Legislação Pátria e aos termos do presente regulamento, ensejando o 
imediato cancelamento de sua inscrição a critério da promotora, sem prejuízo, ainda, da 
apuração de eventuais medidas penais e civis cabíveis.
A promotora, bem como a aderente, ficam isentas de responsabilidade ou de indenização, 
independentemente do prêmio que o contemplado escolheu por eventos advindos de Caso 
Fortuito e/ou Força Maior, nos termos do artigo 393, do Código Civil (Lei 10.406/2002).

7 - PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
Qual é a Loja que poderá realizar seu sonho de Natal? (  ) Lojas Lebes (  ) Outra

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
DATA: 26/11/2018, 15H
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 1º/11/2018, 00H00 a 15/11/2018, 23H59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Assis Brasil, NÚMERO: 2.236, BAIRRO: Jardim São Pedro, 
MUNICÍPIO: Porto Alegre, UF: RS, CEP 91010-001
LOCAL DA APURAÇÃO: Lojas Lebes
PRÊMIOS:
Quantidade Descrição Valor R$ Valor total R$ Ordem

5 Os prêmios desta apuração serão 
vales-presentes, na função débito, não 
sendo possível função saque. O vale-
presente permitirá a realização de um 
sonho, a escolher pelo contemplado, 
no momento do preenchimento do 
cupom de participação.

5.000,00 25.000,00 1

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 16/11/2018, 00H00 a 30/11/2018, 23H59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Assis Brasil, NÚMERO: 2.236 BAIRRO: Jardim São Pedro, 
MUNICÍPIO: Porto Alegre, UF: RS, CEP 91010-001
LOCAL DA APURAÇÃO: Lojas Lebes 
PRÊMIOS:
Quantidade Descrição Valor R$ Valor total R$ Ordem

5 Os prêmios desta apuração serão 
vales-presentes, na função débito, não 
sendo possível função saque. O vale-
presente permitirá a realização de um 
sonho, a escolher pelo contemplado, 
no momento do preenchimento do 
cupom de participação.

5.000,00 25.000,00 1

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 1º/12/2018, 00H00 a 25/12/2018, 23H59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Assis Brasil, NÚMERO: 2.236 BAIRRO: Jardim São Pedro, 
MUNICÍPIO: Porto Alegre, UF: RS, CEP 91010-001
LOCAL DA APURAÇÃO: Lojas Lebes
PRÊMIOS:
Quantidade Descrição Valor R$ Valor total R$ Ordem

5 Os prêmios desta apuração serão 
vales-presentes, na função débito, não 
sendo possível função saque. O vale-
presente permitirá a realização de um 
sonho, a escolher pelo contemplado, 
no momento do preenchimento do 
cupom de participação. 

10.000,00 50.000,00 1

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade total de prêmios Valor total da promoção R$

15 100.000,00

10 - FORMA DE APURAÇÃO:
Os cupons dos participantes serão depositados nas urnas de cada loja da aderente, serão 
encaminhados ao local da apuração, no turno anterior, e serão depositados em uma urna 
gigante, onde será realizada a retirada aleatória dos cupons premiados no horário pré-
determinado neste Regulamento.
No momento da apuração, o responsável pela promotora fará a abertura oficial do evento 
de seleção dos contemplados. O ambiente da urna gigante será completamente isolado, 
garantindo assim a idoneidade do concurso. A retirada dos cupons será realizada pelo 
responsável pela promotora e este validará de acordo com os critérios deste Regulamento, 
classificando ou desclassificando o cupom retirado.

11 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Será desclassificado e eliminado da promoção o participante que:
- não observar corretamente as condições gerais de participação e premiação previstas 
neste Regulamento; 
- tiver obtido seu cupom de inscrição por meio fraudulento ou sem observação dos 
dispostos neste Regulamento;
- não for possível a identificação do contemplado devido ao preenchimento ilegível, 
incorreto ou incompleto das informações solicitadas no cupom;
- cometer qualquer tipo de fraude, devidamente comprovada, que praticar conduta que 
possa alterar o regular resultado da promoção, sem exclusão das penalidades cabíveis;
- no e-commerce, tiver seu pedido cancelado por motivo de devolução/troca/problema de 
pagamento e não tenha refeito outro pedido sob outro número OU, AINDA, não tiver seu 
pedido com confirmação de pagamento;
- não enviar a documentação dentro do prazo solicitado, para viabilização da entrega do 
prêmio dentro do prazo informado neste Regulamento.

12 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A divulgação do resultado da promoção estará disponibilizada no blog www.bloglebes.com.br, 
no prazo de até 10 dias a contar da data de cada apuração.

13 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
NOTIFICAÇÃO DOS CONTEMPLADOS:
Para todos os efeitos desta promoção, os contemplados serão notificados no prazo de até 
5 (cinco) dias a partir da data de cada apuração dos ganhadores, por meio de contato 
telefônico remetido pela promotora, de acordo com os dados constante no seu cadastro, 
orientando para o recebimento do prêmio.
De acordo com o artigo 46, parágrafo único, da Portaria 41/2008, caberá ao contemplado 
fornecer os elementos que comprovem sua identidade, bem como que demonstrem o 
cumprimento das condições previstas neste Regulamento. Fica desde já determinado 
o envio de cópia dos seguintes documentos: CPF e RG, para viabilizar e documentar o 
recebimento do prêmio.
Os participantes contemplados deverão assinar o recibo de entrega do prêmio dando 
plena quitação do mesmo, no ato da entrega do prêmio.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS PRÊMIOS:
O prêmio será entregue na loja onde o contemplado realizou a compra ou, ainda, em 
local acertado entre ambas as partes, com total concordância do contemplado, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias contados da data do sorteio, desde que os devidos documentos 
de identificação do contemplado sejam entregues no prazo estabelecido neste regulamento. 
Os prêmios serão entregues sem ônus de qualquer espécie, em consonância com o artigo 
49 da Portaria 41/2008.
PRAZO DE CADUCIDADE DO DIREITO AO PRÊMIO:
O direito ao prêmio caduca no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da respectiva 
data da apuração.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DOS CONTEMPLADOS:
O contemplado concorda, antecipadamente, na utilização de seu nome, voz ou imagem na 
divulgação publicitária do resultado da promoção, pelo prazo de 01 (um) ano contado da 
data da apuração dos resultados de cada período, sem que, por tal circunstância decorra 
a obrigatoriedade de qualquer pagamento, sob qualquer título, por parte da empresa 
promotora ou aderente.
DÚVIDAS E RECLAMAÇÕES:
As dúvidas e as controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão 
primeiramente dirimidas pela promotora por meio do telefone (51) 3499 7236. Persistindo-
as, estas serão submetidas à Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria 
(SEFEL/MF) e/ou aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 
(artigo 52 da Portaria nº 41/2008).
DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os participantes da promoção reconhecerão como condição essencial de sua participação 
que o aceite na promoção implicará adesão voluntária e integral às condições definidas 
nos termos deste Plano. Na eventualidade do participante ganhador vir a falecer, o prêmio 
será entregue ao respectivo espólio, na pessoa do seu inventariante. Não havendo processo 
de inventário, será entregue aos herdeiros do contemplado, desde que devidamente 
comprovada esta condição.
PROMOÇÃO COMERCIAL REGISTRADA POR VERA B. MOURA | OAB/RS 100.894.
www.veramouraadvocacia.jur.adv.br
Fica, desde já, eleito o foro da Comarca do contemplado, para a solução de quaisquer 
questões referentes ao Regulamento da presente promoção.

15 - TERMO DE RESPONSABILIDADE:
Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território 
nacional, desde que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha 
autorizada.
Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro.
É vedada a apuração por meio eletrônico. Os prêmios serão entregues em até 30 dias da 
data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados.
Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não 
for 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 quarenta e 
cinco (45) dias.
Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, 
deverá, no ato da entrega do prêmio, ser representado por seu responsável legal.
A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração 
da promoção comercial.
As dúvidas e as controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, 
primeiramente, dirimidas pela promotora, persistindo-as, estas deverão ser submetidas à 
Seae/MF.
Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente 
fundamentadas.
O número do Certificado de Autorização deverá constar obrigatoriamente, de forma clara 
e precisa, em todo material utilizado na divulgação da promoção.
A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de 
prescrição dos prêmios sob pena de descumprimento do plano de distribuição de prêmios.
O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em 
tamanho e em grafia que viabilizem a compreensão e a visualização por parte do 
consumidor participante da promoção comercial.
Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas 
na Lei nº 5.768, de 1971, no Decreto nº 70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria 
MF nº 67, de 2017, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88 de 2000, e em atos 
que as complementarem.
A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem 
descumprimento do plano de operação e ensejam as penalidades previstas no artigo 13 
da Lei nº. 5.768, de 1971.
Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção ‘Consulta Pública da 
Promoção Comercial’, no endereço https://scpc.seae.fazenda.gov.br e informe o número do 
Certificado de Autorização 06.000542/2018.


