
 

REGULAMENTO 

“Promoção Festival de Sabores 2019 Shopping Anália Franco”  
Associação dos Lojistas do Shopping Jardim Anália Franco 

Av. Regente Feijó, 1739 – Tatuapé – São Paulo/SP - 

CNPJ/MF: 03.384.220/0001-54 

        COMO PARTICIPAR 

 

1. A promoção “Festival de Sabores 2019 Shopping Anália Franco” será 

realizada no Shopping Anália Franco, pela Associação dos Lojistas do 

Shopping Jardim Anália Franco, doravante “Shopping”. 

 

2. A promoção é aberta a qualquer pessoa física, maior de 18 anos, residente e 

domiciliada no território nacional, validamente inscrita no Cadastro de 

Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF, que queira participar. 

 

3. Participam desta ação promocional somente as lojas e os quiosques 

do setor de alimentação e bebidas relacionados no Anexo I, deste 

Regulamento. 

 

4. A presente promoção ocorrerá no período compreendido entre os dias 04 e 

28 de abril de 2019, podendo ser encerrada antecipadamente caso 

ocorra a distribuição integral dos brindes disponibilizados. 

 

5. Nesta promoção foram adquiridos 2.700 (dois mil e setecentos) kits para os 

participantes que efetuarem suas compras/consumirem nos termos previstos 

neste Regulamento.  

 

5.1 Fica desde já estabelecido, portanto, que poderão ser distribuídos aos 

participantes, até 2.700 (dois mil e setecentos) kits compostos, 

cada um, por 03 (três) canecas para café esmaltadas, com capacidade 

para 150 ml, na seguinte combinação de cores: azul, vermelha e 

branca.  

 

6. Caso ocorra o término dos kits com canecas de café antes do dia 

28/04/2019, essa promoção será automaticamente encerrada, sendo 

seu encerramento comunicado pelo Shopping por meio de divulgação 

no site www.shoppinganaliafranco.com.br e no Balcão de Trocas.  

http://www.shoppinganaliafranco.com.br/
http://www.shoppinganaliafranco.com.br/


 

7. Para participar e ter direito ao brinde, observado o estoque, basta 

consumir e/ou realizar compras no valor mínimo de R$ 200,00 

(duzentos reais) dentro do período de validade desta promoção nas 

lojas, restaurantes e quiosques participantes, apresentar o(s) 

respectivo(s) comprovante(s) de compras/consumo no Balcão de 

Trocas, localizado na Praça de Eventos, no Piso Orquídea, do 

Shopping Anália Franco e efetuar seu cadastro, nos termos previstos 

neste Regulamento. 

 

8. Todas as participações serão contempladas, mas haverá limite de 

distribuição dos kits ofertados, de tal forma que, independentemente do 

valor gasto, durante toda a promoção, cada participante terá direito a 

receber 01 (um) único kit com canecas de café. 

 

8.1 O controle da entrega dos brindes será feito por meio do CPF do 

participante.  

 

9. As notas/cupons fiscais e/ou comprovantes de compras, doravante 

“comprovantes fiscais de compras/consumo” com valores inferiores a 

R$ 200,00 (duzentos reais) poderão ser somados até completarem a quantia 

necessária para serem trocados pelo kit, sendo o eventual saldo 

desconsiderado para novas trocas.  

 

CADASTRO 

 

10. A participação nesta promoção poderá ser efetuada por meio do cadastro do 

participante no Balcão de Trocas, a partir do dia 04/04/2019, 

diariamente, de segunda a sábado e feriados, das 10h às 22h15min e 

aos domingos, das 14h às 20h15min, até o dia 28/04/2019 ou em 

data e horários anteriores caso se esgotem o estoque dos brindes 

disponíveis.  

 

11. Em caso de alteração no horário de funcionamento do Shopping, o Balcão 

de Trocas funcionará de acordo com o novo horário estabelecido, a ser 

divulgado amplamente. 

 



 

12. Para fins de atendimento no Balcão de Trocas e troca dos brindes será 

considerado válido o horário dos computadores disponibilizados para a 

promoção.  

 

13.  Não será permitido que terceiros efetuem o cadastro, tampouco a 

troca de comprovantes fiscais e retirada dos brindes, em nome do 

participante da promoção, mesmo que estes apresentem os 

documentos originais do titular dos comprovantes fiscais de compras 

e/ou procuração. 

 

14.  Para concluir seu cadastro, será, ainda, requerido aos interessados que 

aceitem os termos do presente Regulamento e autorizem o Shopping a 

utilizar seus dados para fins de controle da distribuição do(s) brinde(s) e 

para o envio de informações sobre sua participação e/ou ofertas de produtos 

e/ou serviços do Shopping. A ausência desse consentimento resultará na 

impossibilidade da efetivação de sua participação na presente promoção e no 

consequente recebimento do(s) brinde(s).  

 

15. Ficam os participantes cientes, desde já, que o cadastro na promoção é 

individualizado, por meio do CPF, e que os valores das notas/cupons fiscais, 

assim como o eventual saldo dos comprovantes fiscais de compras/consumo, 

não poderão, em hipótese alguma, ser transferidos e/ou divididos com 

outro(s) participante(s), independentemente do grau de parentesco e/ou 

amizade. Da mesma forma, não será admitida, por força de legislação fiscal, 

“divisão de valores de notas fiscais” entre participantes no ato da 

compra/prestação de serviços. 

 

16. Considerando que o cadastro na promoção será informatizado, no caso de 

uma eventual falha operacional de sistema, inclusive por falta de energia 

elétrica, haverá imediata solicitação de reparação, mas será necessário que o 

cliente aguarde até o retorno da operação. 

 

17. No último dia de participação, dia 28/04/2019, serão atendidos 

apenas os participantes que entrarem na fila até as 20h15min, salvo 

se tenha havido a distribuição dos kits disponibilizados em data anterior, 

ocasião em que a promoção será encerrada. Fica desde já estabelecido que 



 

as pessoas que não tiverem entrado na fila até o horário previsto não serão 

atendidas, mesmo que ainda haja atendimento no Balcão de Trocas.  

 

COMPROVANTES FISCAIS DE COMPRAS 

 

18. Para fins de participação, somente serão válidos os comprovantes fiscais de 

compras/consumo originais emitidos: (i) por lojas/quiosques do setor de 

alimentos e restaurantes aderentes à promoção, conforme listagem no Anexo 

I, sediados no Shopping; e (ii) com data de emissão dentro do período de 

participação desta promoção ou em data anterior, caso se esgote 

antecipadamente o estoque disponibilizado de kits. 

 

19. Serão válidos, para efeito de participação os comprovantes fiscais originais 

de compras efetuadas no Shopping que, por força da legislação tributária, 

for equiparado a um documento fiscal, emitido dentro do período de 

participação, constando o número do CNPJ da loja/quiosque em que efetuou 

a compra.  

 

20. Todas as vias originais dos comprovantes apresentados para trocas não 

poderão ser mais apresentadas para novas trocas. 

 

21. Não serão válidos para fins de participação nessa promoção: (i) 

comprovantes fiscais de compras/consumo não originais, ilegíveis, 

rasurados ou que tenham quaisquer modificações e comprovantes de 

compras realizadas via internet ou telefone, ainda, que haja loja física no 

Shopping e/ou emitidos em nome de pessoa jurídica; (ii) comprovantes de 

pagamento de pedidos realizados via delivery que não sejam emitidos com 

endereço do respectivo estabelecimento comercial participante localizado no 

interior do Shopping Anália Franco; (iii) comprovantes isolados de 

pagamento com cartão de crédito e/ou débito; (iv) comprovantes fiscais 

relativos à compra de bebidas alcoólicas com teor superior a 13º Gay 

Lussac e fumos e seus derivados; e (v)  comprovantes fiscais emitidos 

pelas lojas e quiosques não participantes ou que não contenham endereço 

no Shopping Anália Franco. 

 

22.  Visando garantir a idoneidade da promoção, no caso de apresentação de (i) 

mais de 05 (cinco) comprovantes fiscais de compras/consumo emitidos pelas 

lojas e quiosques participantes, com numeração sequenciada ou não, 

independentemente da data de emissão e valor destes; ou, ainda (ii) 

comprovantes fiscais de compras/consumo com valor individual superior a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) em compras, o Shopping reserva-se o direito de 

consultar o estabelecimento emitente, bem como a sua Administração.  

 



 

22.1 Em caso de confirmação de alguma irregularidade, os respectivos 

comprovantes fiscais serão invalidados para efeito de participação 

nesta promoção.  

 

DA FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS BRINDES 

 

23. Os brindes distribuídos nesta promoção serão entregues aos seus 

respectivos ganhadores, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, 

imediatamente após sua contemplação, não havendo prazo de retirada 

adicional. 

 

24.  Caso na ocasião do recebimento do kit forem constatadas quaisquer 

irregularidades que venham a constituir vício ou defeito do produto como 

um todo, o participante da promoção deverá solicitar a troca imediata deste 

por outro em perfeitas condições, sendo que a responsabilidade do 

Shopping em relação ao participante cessará com a entrega dos brindes.  

 

25. Nesta promoção serão entregues até R$ 33.075,00 (trinta e três mil e 

setenta e cinco reais) em brindes.  

 

26. Os kits a serem distribuídos nessa promoção não poderão ser convertidos 

em dinheiro, tampouco serem trocados por outro brinde, produto ou terem 

sua combinação de cores trocadas.  

 

DESCLASSIFICAÇÃO  

 

27. Todos os participantes deverão observar as condições, formas e prazos de 

participação, sendo sumariamente excluídos os participantes que cometerem 

qualquer tipo de fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à 

responsabilização penal e civil, a serem promovidas pelo Shopping em face 

do infrator. 

 

28. O participante será excluído automaticamente da promoção em caso de 

desclassificação, fraude ou não atendimento de quaisquer requisitos válidos 

de participação previstos neste Regulamento, inclusive impedimento. 

 

29. Ficam os participantes, desde já, cientes de que não poderão utilizar de 

meios escusos para participar desta promoção e/ou de mecanismos que 

criem condições de participação irregular, desleais ou que atentem contra os 

objetivos e condições de participação previstas no Regulamento. 

 

30. Tais situações, se identificadas, serão consideradas como infração aos termos 

do Regulamento, ensejando o impedimento da participação e/ou a imediata 

desclassificação do participante, sem prejuízo, ainda, das medidas cabíveis 

e/ou ação de regresso a ser promovida pelo Shopping em face do infrator. 



 

 

LOCAL DE EXIBIÇÃO E COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS 

BRINDES 

 

31. A comprovação de aquisição dos kits será realizada dentro do prazo de legal 

(Artigo 15, § 1º, do Decreto 70.951/72) por meio de documentação que 

ficará à disposição na Administração do Shopping, para eventual fiscalização 

e, posteriormente, será enviada para a SECAP, no momento da prestação de 

contas. 

 

32. Os “kits” ficarão expostos no Balcão de Trocas, enquanto houver 

disponibilidade destes.  

 

DIVULGAÇÃO  

 

33. A divulgação desta promoção dar-se-á por meio do site do Shopping, 

comunicação interna e redes sociais.  

 

34. O número do Certificado de Autorização SECAP constará, de forma clara e 

precisa, no regulamento que será divulgado no site 

www.shoppinganaliafranco.com.br, e em, pelo menos, uma das peças de 

divulgação no interior do Shopping. 

 

   DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

35. A distribuição dos brindes é gratuita, não cabendo nenhum ônus aos 

contemplados. 

36. O Shopping não se responsabiliza pela autenticidade dos dados fornecidos 

pelos participantes. 

 

37. É obrigatório que os participantes cadastrem dados pessoais válidos e 

atualizados como número de telefone (com DDD), nome, endereço e e-mail. 

 

38. A participação nesta promoção implica na ciência do Regulamento e 

concordância com todos os seus termos e as suas condições.   

 

39. Excluem-se de participação nessa promoção, as pessoas jurídicas, as pessoas 

físicas que não cumprirem as condições dos itens 2, 3 e 7 do Regulamento; 

os sócios, acionistas, funcionários e empregados das seguintes empresas: 

Associação dos Lojistas do Shopping Jardim Anália Franco; Condomínio 

Jardim Anália Franco; Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.; Anália 

Franco Empreendimentos Imobiliários S.A e de eventos diretamente ligadas à 

execução da promoção; empresas terceirizadas que prestam serviços para o 

empreendimento; o escritório de advocacia M.Godoy Consultoria Jurídica em 

Comunicação Publicitária; bem como dos que trabalham em todas as lojas, 

http://www.shoppinganaliafranco.com.br/
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quiosques e estandes de merchandising localizados nas dependências do 

Shopping, mesmo que temporários ou free lancers, que trabalhem no 

Shopping Anália Franco.  

 

39.1 As pessoas mencionadas acima e os participantes desta promoção, 

quando identificadas e que de alguma maneira manipularam, violaram 

ou fraudaram este Regulamento para participar da promoção serão 

desclassificadas e não terão direito aos brindes.  

 

40. Os ganhadores autorizam, desde já, como consequência da conquista de 

seus brindes, a utilização de seus nomes, imagens e sons de voz, em 

qualquer um dos meios escolhidos pelo Shopping para divulgação desta 

campanha, pelo período de 01 (um) ano da contemplação, e, assim como os 

demais participantes autorizam, também, a utilização de seus dados, como 

endereço físico, eletrônico, telefone e demais dados constantes do 

cupom/cadastro, desde que não fira o Código do Consumidor, com o 

propósito de formação e/ou atualização de cadastro do Shopping, reforço de 

mídia publicitária e divulgação do evento em referência, sem nenhum ônus 

para este, comprometendo-se a não comercializá-los e nem a cedê-los, ainda 

que a título gratuito. E, em atenção às diretrizes legais aplicáveis, os 

participantes poderão revogar a referida autorização bastando que assinalem 

a opção “cancelar o recebimento”, a qual será disponibilizada na parte 

inferior de todas as mensagens que lhe forem encaminhadas. 

 

41. Todos os participantes deverão observar as condições, formas e 

prazos de participação, sendo sumariamente excluídos os 

participantes que cometerem qualquer tipo de fraude comprovada, 

ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.  

 

42. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes, não 

previstas no Regulamento desta promoção, serão julgadas por uma 

Comissão composta por membros representantes do Shopping. Persistindo-

as, o questionamento deverá ser feito à Secretaria de Avaliação de 

Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da 

Economia - SECAP/ME e as reclamações fundamentadas deverão ser 

dirigidas ao PROCON Regional.  

 

43. Após o encerramento da promoção, a prestação de contas será encaminhada 

à SECAP/ME dentro do prazo legal estabelecido na Portaria nº 41/2008, por 

intermédio do escritório de advocacia M.Godoy Consultoria Jurídica em 

Comunicação Publicitária com a documentação fornecida pelo Shopping. 

 

44. O regulamento desta promoção e a relação de lojas, restaurantes e 

quiosques aderentes estarão disponíveis no site 



 

www.shoppinganaliafranco.com.br, no SAC – Serviço de Atendimento ao 

Consumidor e no Balcão de Trocas, do Shopping.    

 

45. Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei nº. 5.768/71, 

regulamentada pelo Decreto nº. 70.951/72 e Portaria/MF nº 41/08). 

Certificado de Autorização SECAP/ME nº 02.001596/2019.

http://www.shoppinganaliafranco.com.br/
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ANEXO I – LOJAS, RESTAURANTES E QUIOSQUES ADERENTES  

 

LUC Nome fantasia Razão Social CNPJ/MF 

AC41 OUTBACK STEAKHOUSE 

OUTBACK STEAKHOUSE 

RESTAURANTES BRASIL S/A 17261661000416 

LR14/15 ALMANARA 

ALMANARA RESTAURANTES E 

LANCHONETES 60909215000151 

LR19/20 NAHOE SUSHI NAHOE SUSHI RESTAURANTE LTDA 14107315000147 

LR21 CACAU SHOW 

ALLSHOW EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 10508328000177 

LR23 THE FIFTIES 

THE FIFTIES COMERCIO DE 

ALIMENTOS  LTDA 71821839000139 

LR28A ABBRACCIO 

OUTBACK STEAKHOUSE 

RESTAURANTES BRASIL S/A 17261661000173 

LR28B RESTAURANTE MADERO 

RESTAURANTE MADERO SÃO PAULO 

LTDA 18270440000124 

LR31 MASTINO 

M BARBARA COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA 07561976000182 

LR33 STERNA CAFÉ ADEMIR BARIONI 25041684898 

LR67/68 STARBUCKS 

STARBUCKS BRASIL COMÉRCIO DE 

CAFÉS LTDA 07984267000100 

LR74/75 BEN & JERRY'S 

EUPHORIA ICE CREAM COMERCIO DE 

ALIMENTOS 20241041000691 

OQ02/03/04 MCDONALD'S 

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA 42591651000143 

OQ08/09 OFNER MARTINS DA COSTA & CIA LTDA 60873288000130 

OQ117 IOVIVO CAFÉ IOVIVO GELATO LTDA – EPP 22773869000101 

OQ13 BURGER JOINT 55 BURGER JOINT LACHONETE LTDA 21897157000131 

OQ20 LINDT 

LINDT & SPRUNGLI (BRAZIL) COM. DE 

ALIMENTOS S.A. 20702154000132 

OQ35 BRIGADERIA 

BRIGADERIA EMOTIONAL FOOD 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 

NEGOCIOS LTDA 26607078000162 

OQ36 KOPENHAGEN 

ARIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE 

CHOCOLATE EIRELI - EPP 18583555000179 

OQ70 GRAND CRU GRAND CRU IMPORTADORA LTDA 05089637000110 

OQ84 CASA PILÃO 3 PONTOS CHOCOLATES LTDA. 18626232000115 

PAC2 BOULANGERIE CARIOCA 

WJC EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA 26590412000112 

PAC4 OAKBERRY 

CORPORIS COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA 30807631000188 

POQ02 MR CHENEY COOKIE MAKER ALIMENTOS EIRELI 21459684000164 

POQ11 BACIO DI LATTE 

MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE 

ALIMENTOS S.A 11950487000190 

POQ17 DENGO 

DENGO COMÉRCIO DE CHOCOLATES 

S.A 23244006000100 

PTL1 OFNER EXPRESS MARTINS DA COSTA & CIA LTDA 60873288000130 

PTL11 MARIA AÇAÍ 

JACQUES FRANCOIS CORREIA JUNIOR 

- ME 23248425000209 

PTL12 

PISSANI PASTA 

ARTIGIANALE AMANDA LAMIRA RESTAURANTE 30359386000193 

PTL17 KOPENHAGEN ARIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 18583555000250 



 

CHOCOLATE EIRELI - EPP 

TL11 CASA BAUDUCCO MONTEMOR CAFETERIA LTDA - ME 27568615000175 

TL115 CACAU SHOW 

ASSB COMERCIO VAREJISTA DE 

DOCES LTDA. 17611014000144 

TL120 BACIO DI LATTE 

MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE 

ALIMENTOS S.A 11950487000190 

TL37 JIN JIN DANIEL JOOHAN LEE - EPP 07589579000119 

TL38 GIRAFFAS 4T ALIMENTOS LTDA-EPP 07563923000109 

TL39 SPAGHETTI NOTTE SPAGHETTI NOTTE ROTISSERIE LTDA 51693174000118 

TL40 JERONIMO 

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO 

S.A. 13783221000125 

TL41 AMÉRICA 

ANALIA FRANCO SERVICOS DE 

ALIMENTAC 03578412000100 

TL42 BURGER KING 

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA 

A RESTAURANTES S.A 13574594000196 

TL43 MONTANA GRILL 

PERUSSI COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA 04514798000140 

TL44 SPOLETO 

MCA RESTAURANTE FAST FOOD 

EIRELI 25179959000167 

TL46 VIVENDA DO CAMARÃO ATIVA RESTAURANTE LTDA 00164985000190 

TL47 KAPPA GOURMET KAPALUA RESTAURANTE LTDA 60480829000160 

TL48 KFC 

H3 SÃO PAULO COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS SA. 13419024000121 

TL49 DIVINO FOGÃO ANALIA FOOD LTDA EPP 05859718000151 

TL50 GENDAI 

TRENDFOODS LP COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA 00019357000111 

TL51 

MANIA DE CHURRASCO - 

PRIME STEAK HOUSE 

PONTO ANALIA FRANCO COMÉRCIO 

DE ALIMENTO 19213880000102 

TL52 MCDONALD'S 

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA 42591651000143 

TL53 SUBWAY 

3Z FOODS FOR LIFE COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA 11950571000103 

TL54 TACO BELL TBB GESTÃO DE RESTAURANTES S/A 23259011000196 

TL55 BAKED POTATO 

BCEM COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA 53154225000169 

TL55A CAFÉ DO PONTO CAFETERIA 3 PONTOS LTDA. 15724319000137 

TL75/76/77 NESPRESSO NESTLE BRASIL LTDA 60409075000152 

 


