
REGULAMENTO 
  

1. Promoção válida na cidade de Manaus/AM, no período de 24/01/2018 a 24/01/2019, 
realizada pela Sociedade Amazonense de Educação e Cultura - SAMEC, com sede 
na Rua Pedro Dias Leme, nº 203, Bairro Flores, CEP 69058-818, inscrita no CNPJ nº 
04.278.057.0001/08. 

 

2. Para participar da promoção CIESA 30 ANOS, no período de 24/01/2018 a 24/01/2019, 
às 16 horas, os discentes deverão estar devidamente matriculados no ano de 2018, 
com suas doze mensalidades rigorosamente pagas, bem como sem quaisquer 
pendências financeiras anteriores. 

  

3. O discente, no ato da matrícula, receberá um cupom que deverá ser preenchido com 
seus dados pessoais (Nome, RG, CPF, matrícula, telefone, endereço completo, 
cidade, estado) e responder a pergunta da promoção: “Qual a IES que sorteia um 
carro aos seus alunos regularmente matriculados?” 

  

4. O cupom deverá ser depositado em urna localizada na sede da IES, situada na 
Rua Pedro Dias Leme, nº 203, Bairro Flores, CEP 69058-818, até às 19 horas do dia 
23/01/2019. Após esse horário, a urna será lacrada e somente será reaberta na 
realização da respectiva apuração, que ocorrerá dia 24/01/2019, às 16 horas, no 
auditório do bloco “D”. 

  

5. Não poderão participar produtos vedados pelo Art. 10º do Decreto 70.951/72 sendo 
estes: medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de 
estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados. 

  

6. É proibida a conversão dos prêmios em dinheiro, de acordo com o Art. 15 – Parágrafo 
5º do Decreto 70.951/72. 

  

7. Não poderão participar da promoção funcionários da SAMEC. A empresa promotora 
providenciará a consulta por meio do banco de dados no momento da apuração. 

  

8. Forma de apuração: os cupons recebidos serão encaminhados para o local da 
apuração e colocados em recipiente centralizador. Desse recipiente, será retirado um 
cupom com os dados pessoais e matrícula do aluno regularmente matriculado, nos 
termos deste regulamento e do Plano de Operação. 

  

9. Local, data e horário da apuração: Dia 24/01/2019, às 16 horas, nas dependências do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS – CIESA, 



localizado na Rua Pedro Dias Leme, nº 203, Bairro Flores, auditório do Bloco “D”, 
CEP 69058-818, com livre acesso aos interessados. A empresa comprovará a 
propriedade dos prêmios em até 08 (oito) dias antes da data da apuração, de acordo 
com o Art. 5º do Decreto 70.951/72. 

  

10. O sorteio será feito de forma direta (ao vivo), porém o resultado constando de prêmio 
e premiado será divulgado no site do CIESA (www.ciesa.br) e jornal de grande 
circulação do Amazonas, a fim de levar ao conhecimento de todos para que não 
pairem quaisquer dúvidas acerca da idoneidade do procedimento. 

  

11. Prêmio:1 (um) automóvel RENAULT; modelo: KWID; versão: LIFE 1.0 3c 12v 70 CV, 
ano 2017; modelo 2018; no valor de R$ 29.990,00 (vinte nove mil novecentos e 
noventa reais). 

  

12. O prêmio será entregue no dia 25/01/2019, ou em até 30 (trinta) dias, na sede do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS – CIESA, 
localizado na Rua Pedro Dias Leme, nº 203, Bairro Flores, CEP 69058-818. 

  

13. O prêmio será entregue sem qualquer ônus ao contemplado. A empresa promotora 
arcará com os custos de IPVA, transferência e emplacamento do veículo. 

  

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

    

15. O contemplado concorda com a utilização de seu nome, imagem e som de voz 
exclusivamente para a divulgação da promoção comercial pelo período de até 12 
(doze) meses a partir da data de apuração. 

  

16. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes 
da promoção deverão ser preliminarmente dirimidas pelos seus respectivos 
organizadores e, posteriormente, submetidas à CAIXA/CEPCO. 

  

17. O PROCON local, bem como os órgãos conveniados em cada jurisdição, receberão 
as reclamações devidamente fundamentadas, dos consumidores participantes. 

  

18. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – 

      Certificado de Autorização CAIXA  6-0009/2018. 


