
 

 

Promoção 

“SELEÇÃO DE PRÊMIOS – CIA PAULISTA DE PIZZA”  

Paulipizza Ind. E Com Ltda 

Rua Bernal do Couto, 192 

CEP: 66055-080 – Belém/PA 

  

REGULAMENTO  

  

Serão promocionadas todas as pizzas dos tamanhos ‘grande’ e ’médio’ que possuam 

um código único afixado na tampa da caixa da embalagem quando fornecidas para 

consumo em lugar diverso das lojas franqueadas participantes ou acompanhadas de 

uma cartela com o código único afixado para pizzas consumidas nas lojas 

franqueadas participantes. 

  

  

1.       DO PRAZO E DA ÁREA DE EXECUÇÃO DA PROMOÇÃO  

1.1.A promoção terá início em 26 de março de 2014 e término em 31 de julho 

de 2014 e será realizada nas lojas Bernal do Couto / Cidade Nova / Augusto 

Montenegro / Doca / Shopping Pátio Belém / Castanheira / Parque Shopping. 

1.2.O período de cadastros para participação será das 0h00m do dia 26 de 

março de 2014 até às 23h59m do dia 31 de julho de 2014 

  

2.       DESCRIÇÃO DA MECÂNICA DA PROMOÇÃO  

2.1. Todos os clientes pessoas físicas que efetuarem a compra de 1 (uma) das 

pizzas promocionadas, desde que possuam o código único de participação, e 

que se cadastrarem de 26.3.2014 a 31.7.2014, estarão participando desta 

promoção. 

2.2. O código promocional, afixado na tampa, terá 10 (dez) posições variáveis 

alfanuméricas maiúsculas e minúsculas, para participar da promoção. Exemplo 

do código: yB4-Mi6k-882r. 



 

 

2.3.O código promocional para participação é único, sendo aceita sua remessa 

por um único consumidor. Na hipótese de tentativa de novo cadastramento, o 

sistema da promoção bloqueará esta nova inscrição. 

2.4.De posse do código promocional, os interessados devem inscrever-se para 

concorrer nesta promoção através da internet no site www.ciapaulista.net. 

2.5.Na inscrição por internet, os interessados devem acessar o site 

www.ciapaulista.net, e fornecer, correta e completamente, os seguintes dados: 

a)    e-mail e confirmação de e-mail; 

b)   senha alfanumérica e confirmação de senha; 

c)    nome e sobrenome; 

d)   número do CPF; 

e)    data de nascimento no formato dd/mm/aaaa; 

f)     endereço completo, incluindo bairro, cidade, estado e CEP; 

g)   telefone de contato fixo, incluindo o código de área; 

h)   telefone celular, incluindo o código de área (não 

desclassificatório); 

  

2.6. Ao confirmar o código, na hora, o interessado terá acesso a 01 (uma) 

raspadinha eletrônica premiada, onde o mesmo terá de raspar de forma somente 

virtual, com o uso do mouse, para saber, qual seu prêmio na raspadinha 

eletrônica. 

2.7. Os prêmios serão confirmados no ato de sua revelação através da raspagem 

com o mouse, mediante o envio de um email para o endereço do participante. 

2.8. Os consumidores poderão participar com 50 (cinquenta) códigos numéricos 

durante o período de participação, sendo que cada um deles representa a 

condição de compra. O registro de códigos é individualmente limitado pelo 

sistema conforme a seguinte tabela: 

a)    3 (três) por dia 

b)   10 (dez) por semana 

c)    20 (vinte) por mês 

  

http://www.ciapaulista.net/
http://www.ciapaulista.net/


 

 

2.9. Indícios de fraude e/ou fraudes identificadas pela Cia Paulista de Pizza, 

implicarão na imediata anulação da participação do consumidor nesta 

promoção, inclusive a suspensão do direito aos prêmios oferecidos. 

2.10.           O consumidor deverá guardar consigo todas as notas/emails e os 

códigos enviados que comprovam a aquisição do produto promocionado. Em 

caso de premiação, poderá ser exigida a apresentação destes documentos. 

2.11.           Uma vez cadastrados, os códigos se tornam intransferíveis. 

  

3.    Não poderão participar desta promoção cultural funcionários/colaboradores da 

CIA. PAULISTA DE PIZZA e de suas lojas franqueadas, incluindo parentes até o 

terceiro grau, bem como da agência de publicidade envolvida no processo de 

elaboração da promoção. 

3.1. Com o objetivo de cumprir o exposto no item acima, os responsáveis pelo 

sorteio terão condições de efetuar esta verificação. 

  

4.   DA PREMIAÇÃO 

4.1.Os prêmios ofertados nas raspadinhas são: 

a)    01 (uma) viagem a Disney em pacote especial ofertada pela 

VALEVERDE TURISMO; 

b)   01 (uma) viagem para assistir a um jogo da copa 2014; 

c)    01 (um) Playstation 4  

d)   03 Smartphones Samsung Galaxy 4 

e)    5 Super-Kits-Pizza da copa (5 pizzas grandes com 5 refrigerantes da 

Coca-Cola de 2 litros, entregues na residência do contemplado em todos os 

jogos do Brasil, durante a Copa 2014); 

f)     10 (dez) Camisas oficiais do Brasil; 

g)   100 (cem) vales-pizzas grátis; 

h)   Com exceção das raspadinhas eletrônicas premiadas com um dos itens 

citados acima, todas as demais raspadinhas distribuídas terão como prêmio 

o equivalente a 10% por cento do valor de uma pizza grande conforme 

estabelecido no item 4.5.2 deste regulamento. A conversão para 1 (uma) 

pizza grátis se dará automaticamente pelo sistema no momento em que o 

participante acumula 10 (dez) códigos registrados não premiados de outra 

forma e será confirmado via email imediatamente após a conversão. 



 

 

  

4.2.Das Viagens 

4.2.1.  As viagens correspondem aos pacotes turísticos oferecidos pela 

Agencia Valeverde Turismo incluem passagem aérea, traslado e 

hospedagem. Todas as demais despesas relativas ao usufruto da premiação, 

como p.ex. despesas alimentícias, sight-seeings opcionais, excesso de 

bagagem, despesas médicas ou de documentação que por ventura se façam 

necessárias, são de exclusiva responsabilidade dos contemplados. 

4.2.2.  A responsabilidade da execução dos serviços oferecidos nestes 

prêmios é exclusivamente da agência acima mencionada e em nenhuma 

hipótese poderá ser atribuída à Cia Paulista de Pizza ou as lojas 

franqueadas participantes desta promoção. 

  

4.3.Dos aparelhos eletrônicos 

4.3.1.  A CIA. PAULISTA DE PIZZA não se responsabiliza pela garantia 

de fábrica dos aparelhos eletrônicos (prêmios), ficando esta a cargo do 

fabricante dos mesmos. 

  

4.4.Dos Superkit-Pizza 

4.4.1.  O contemplado receberá seu prêmio a cada jogo da copa 2014 com 

participação do time brasileiro até o início de cada jogo em seu endereço 

residencial informado durante o cadastro no site. 

4.4.2.  Os sabores das pizzas poderão ser escolhidos pelo contemplado 

conforme o item 4.5.2 deste regulamento. 

4.4.3.  Os refrigerantes são obrigatoriamente da linha de refrigerantes 

distribuídas pela Coca-Cola e disponíveis na loja mais próxima ao endereço 

de entrega do contemplado. 

  

4.5.Do Vale-Pizza-Grátis 

4.5.1.  O prazo de troca dos Vale-Pizza-Grátis enviados via email é de 180 

(cento e oitenta) dias contados a partir de sua emissão. Durante este 

período o contemplado pode solicitar a troca por uma pizza em qualquer 

uma das lojas franqueadas participantes da promoção. 

4.5.2.  O sabor da pizza é de livre escolha do premiado 



 

 

4.5.3.  Acréscimos ou mudanças no padrão da pizza, bem como a eventual 

entrega em domicílio, podem implicar na cobrança de valores não cobertos 

pelo prêmio acima definido. 

4.5.4.  A pizza adquirida mediante o Vale-Pizza-Grátis não receberá outro 

código promocional 

  

5.      ENTREGA DOS PRÊMIOS 

5.1. Todos os prêmios não alimentícios ofertados nesta promoção serão 

entregues no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da confirmação 

do prêmio via email em uma das lojas participantes, devendo o ganhador 

apresentar CPF e RG, assinar um termo de recebimento e quitação do prêmio. 

5.2. Nesta oportunidade, os contemplados deverão apresentar e fornecer cópia 

do CPF/MF e RG, bem como firmar o recibo de entrega e quitação do prêmio. 

5.3. O prêmio viagem será entregue ao participante por meio de carta 

compromisso, no mesmo prazo e local citado no item 5.1. 

5.4. Na eventualidade de o participante ganhador ser menor de 18 (dezoito) 

anos, o seu responsável legal deverá receber o prêmio da promoção em nome 

do menor e, para tanto, deverá comprovar tal condição. 

5.4.1.   Nesta hipótese, ainda, o acompanhante do menor na viagem deve 

ser, obrigatoriamente, maior de 18 anos e possuir as necessárias 

autorizações. 

5.5. O não comparecimento na viagem agendada poderá presumir a desistência 

voluntária dos contemplados em usufruir o prêmio na data aprazada; ficando 

esclarecido que novo agendamento dependerá de negociação exclusiva do 

contemplado com os agentes figurados (companhia aérea, hotel, etc). 

5.6. Na eventualidade de o participante contemplado falecer, o prêmio será 

entregue ao respectivo espólio, na pessoa de seu inventariante, que deverá 

comprovar tal condição e exercer o seu direito no prazo previsto neste 

regulamento. 

5.7. Os prêmios são pessoais e intransferíveis, não se responsabilizando a 

promotora por eventuais restrições que os contemplados possam ter. 

5.8. Os prêmios serão entregues livres e desembaraçados de qualquer ônus para 

o contemplado. 

5.9.Não será permitido ao contemplado trocar seu prêmio por qualquer outro, 

nem mesmo por dinheiro. 

  



 

 

6.      PRESCRIÇÃO DO DIREITO AOS PRÊMIOS  

6.1. O prazo de prescrição do direito aos prêmios é de 180 dias contados a partir 

da data de apuração. 

  

7.      DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO 

7.1. A promoção será divulgada através de material de ponto de venda, canais 

de televisão e internet, em especial do site www.ciapaulista.net. 

7.2.  Os ganhadores serão divulgados através do site www.ciapaulista.net, e, da 

mesma forma, serão comunicados dessa condição através de telefone e/ou 

email. 

7.3. Os contemplados cedem gratuitamente os direitos de uso de utilização de 

seu nome, imagem e som de voz, pelo período de 1 ano contado da data 

daconfirmação doprêmio via email, para divulgação da promoção, em qualquer 

mídia, a critério da promotora. 

7.4. O regulamento completo da promoção será divulgado no site 

www.ciapaulista.net. 

7.5. Dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores 

participantes desta promoção deverão ser dirimidas pela CIA. PAULISTA DE 

PIZZA podendo esta alterar este regulamento ou até suspender a promoção a 

qualquer momento sem aviso prévio. 
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