
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

SORTEIO DOS SONHOS ANUUVERSARIO 2020

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 01.009048/2020

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: NUUVEM  JOGOS DIGITAIS S.A.
Endereço: DAS AMERICAS Número: 7899 Complemento: BLOCO 02                  SALA  604 Bairro: BARRA DA
TIJUCA Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP:22793-081
CNPJ/MF nº: 17.126.332/0001-10

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA.Endereço: PAULISTA Número: 1048
Complemento: ANDAR 8 13 14 Bairro: BELA VISTA Município: SAO PAULO UF: SP CEP:01310-100
 CNPJ/MF nº:10.878.448/0001-66

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Sorteio

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
02/09/2020 a 07/10/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
02/09/2020 a 11/09/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Esta promoção se destina, exclusivamente, aos consumidores pessoas físicas, residentes e domiciliados em
território nacional, que efetuarem compras online de jogos digitais no site www.nuuvem.com, no período
compreendido entre as 15h00m do dia 02.09.2020 até às 23h59m do dia 11.09.2020 (horários de Brasília).

A cada R$ 50,00 (cinquenta reais) em compras, os participantes terão direito, desde que se inscrevam na forma
deste regulamento, a 1 (um) “Número da Sorte” (composto de número de série e de ordem), com o qual concorrerá
ao prêmio desta promoção.

Exemplo: As compras no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) dão direito a 1 (um) Número da Sorte. As compras
nos valores de R$ 119,00 (cento e dezenove reais) dão direito a 2 (dois) Números da Sorte. O saldo restante (R$
19,00) será inutilizado para efeitos de atribuição de outros números da sorte.

Caso o método de pagamento utilizado pelo participante seja o Paypal, fica esclarecido que a quantidade de
Números da Sorte, desta participação específica, será concedida em dobro.

Finalizada a compra no site www.nuuvem.com, o consumidor participará de forma automática desta promoção e
receberá os Números da Sorte que serão gerados automaticamente pelo sistema do site da Nuuvem,
imediatamente após a efetivação do pagamento, e de acordo com as demais regras aqui descritas.

Os Números da Sorte outorgados aos participantes desta promoção poderão ser consultados livremente, e a
qualquer momento, no site www.nuuvem.com, bastando aos interessados logarem com os mesmos dados
utilizados para efetuarem a compra (login e senha).

Os participantes poderão efetuar quantas compras tiverem interesse, no entanto, para que sejam válidas para fins
desta promoção, deverão ser realizadas através do site www.nuuvem.com, devendo para tanto,
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informar o seu login e senha de acesso, ressalvado o período de participação e demais regras definidas no
presente Regulamento.

Serão excluídos da promoção os consumidores que não preencherem as condições básicas descritas neste
Regulamento.

Descrição dos prêmios:

Os 10 (dez) contemplados na forma deste Regulamento, receberão os seguintes prêmios, na ordem abaixo
(detalhamento dos equipamentos estão no site: www.nuuvem.com):

1º prêmio : 1 (um) Cartão Presente no valor unitário de R$ 5.000 (cinco mil reais), com a função de saque
bloqueada;
2º prêmio: 1 (um) Cartão Presente no valor unitário de R$ 5.000 (cinco mil reais), com a função de saque
bloqueada;
3º prêmio: 1 (um) Cartão Presente no valor unitário de R$ 5.000 (cinco mil reais), com a função de saque
bloqueada;
4º prêmio: 12 (doze) vouchers Nuuvem no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada. Esses
vouchers devem ser utilizados exclusivamente no site www.nuuvem.com mensalmente, e pelo período de um ano.
5º prêmio: 6 (seis) vouchers Nuuvem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada. Esses vouchers
devem ser utilizados exclusivamente no site www.nuuvem.com mensalmente durante 6 meses.
6º prêmio: Cadeira Gamer Mad Racer V8 Turbo Azul - V8TBMADAZ no valor unitário de R$ 1.122,85 (mil cento e
vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos);
7º prêmio: Cadeira Gamer Mad Racer V8 Turbo Azul - V8TBMADAZ no valor unitário de R$ 1.122,85 (mil cento e
vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos);
8º prêmio: 3 (três) vouchers Nuuvem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada. Esses vouchers
devem ser utilizados exclusivamente no site www.nuuvem.com mensalmente durante 3 meses;
9º prêmio: Teclado Mecânico e Mouse Gamer USB MK50LR OUTEMU BLUE ABNT2/ 4000 DPI Sensor Avago
3050 LED vermelho 1.8 metros no valor unitário de R$ 269,47 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete
centavos).
10º prêmio: Teclado Mecânico e Mouse Gamer USB MK50LR OUTEMU BLUE ABNT2/ 4000 DPI Sensor Avago
3050 LED vermelho 1.8 metros no valor unitário de R$ 269,47 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete
centavos).
11º prêmio: Teclado Mecânico e Mouse Gamer USB MK50LR OUTEMU BLUE ABNT2/ 4000 DPI Sensor Avago
3050 LED vermelho 1.8 metros no valor unitário de R$ 269,47 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete
centavos).
12º prêmio: Teclado Mecânico e Mouse Gamer USB MK50LR OUTEMU BLUE ABNT2/ 4000 DPI Sensor Avago
3050 LED vermelho 1.8 metros no valor unitário de R$ 269,47 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete
centavos).
13º prêmio: Teclado Mecânico e Mouse Gamer USB MK50LR OUTEMU BLUE ABNT2/ 4000 DPI Sensor Avago
3050 LED vermelho 1.8 metros no valor unitário de R$ 269,47 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete
centavos).
14º prêmio: Teclado Mecânico e Mouse Gamer USB MK50LR OUTEMU BLUE ABNT2/ 4000 DPI Sensor Avago
3050 LED vermelho 1.8 metros no valor unitário de R$ 269,47 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete
centavos).
15º prêmio: Teclado Mecânico e Mouse Gamer USB MK50LR OUTEMU BLUE ABNT2/ 4000 DPI Sensor Avago
3050 LED vermelho 1.8 metros no valor unitário de R$ 269,47 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete
centavos).
16º prêmio: Teclado Mecânico e Mouse Gamer USB MK50LR OUTEMU BLUE ABNT2/ 4000 DPI Sensor Avago
3050 LED vermelho 1.8 metros no valor unitário de R$ 269,47 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete
centavos).
17º prêmio: Teclado Mecânico e Mouse Gamer USB MK50LR OUTEMU BLUE ABNT2/ 4000 DPI Sensor Avago
3050 LED vermelho 1.8 metros no valor unitário de R$ 269,47 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete
centavos).
18º prêmio: Teclado Mecânico e Mouse Gamer USB MK50LR OUTEMU BLUE ABNT2/ 4000 DPI Sensor Avago
3050 LED vermelho 1.8 metros no valor unitário de R$ 269,47 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete
centavos).

7 -  QUANTIDADE DE SÉRIES:
1

8 -  QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000
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9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 07/10/2020 15:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 02/09/2020 15:00 a 11/09/2020 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 26/09/2020
NUMERAÇÃO DA(S) SÉRIE(S):
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida das Américas NÚMERO: 7899 COMPLEMENTO: Bloco 2, sl. 604 BAIRRO:
Barra da Tijuca
MUNICÍPIO: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 22793-081
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

3 Um cartão presente com a função
saque bloqueada, para os três
primeiros prêmios.

5.000,00 15.000,00 0 0 1

1 12 (doze) vouchers Nuuvem no valor
unitário de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) cada. Esses
vouchers devem ser utilizados
exclusivamente no site
www.nuuvem.com mensalmente, e
pelo período de um ano, para o
quarto prêmio.

3.000,00 3.000,00 0 0 2

1 6 (seis) vouchers Nuuvem no valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais) cada. Esses vouchers devem
ser utilizados exclusivamente no site
www.nuuvem.com mensalmente
durante 6 meses, para o quinto
prêmio.

1.500,00 1.500,00 0 0 3

2 Uma cadeira Gamer Mad Racer V8
Turbo Azul - V8TBMADAZ, para o
sexto e sétimo prêmios.

1.122,85 2.245,70 0 0 4

1 3 (três) vouchers Nuuvem no valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais) cada. Esses vouchers devem
ser utilizados exclusivamente no site
www.nuuvem.com mensalmente
durante 3 meses, para o oitavo
prêmio.

750,00 750,00 0 0 5

10 Um teclado Mecânico e Mouse
Gamer USB MK50LR OUTEMU
BLUE ABNT2/ 4000 DPI Sensor
Avago 3050 LED vermelho 1.8
metros para o nono ao décimo oitavo
prêmios.

269,47 2.694,70 0 0 6

10 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

25.190,4018

11 -  FORMA DE APURAÇÃO:
Para a identificação dos Números da Sorte vencedores, serão considerados os 5 (cinco) primeiros prêmios da extração da
Loteria Federal de 26.09.2020, aplicando-se a seguinte regra:

     	Para determinação do número de ordem serão utilizados os algarismos das unidades simples dos 5 (cinco) primeiros prêmios
da extração da Loteria Federal, acima indicada, lidos de cima para baixo. Exemplo da
       Extração da Loteria Federal do Brasil

       1º prêmio		1     6     3     6     5
       2º prêmio		5     8     7     1     4
       3º prêmio		2     4     1     3     6
       4º prêmio		7     2     4     6     3
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       5º prêmio		8     3     5     8     7

       Exemplo de Número da Sorte contemplado:  54637.

Além do Número da Sorte apurado acima, também farão jus aos prêmios indicados neste Regulamento os portadores dos 17
(dezessete) Números de Ordem distribuídos imediatamente superiores.

     Exemplo de Números da Sorte contemplados:  54637, 54638, 54639, 54640, 54641, 54642, 54643, 54644, 54645, 54646....
até 54654.

Na hipótese de o Número da Sorte obtido não ter sido atribuído a nenhum participante, será considerado sorteado o número de
ordem distribuído imediatamente superior ou, na falta deste, o imediatamente inferior.

Caso a extração da Loteria Federal indicada acima, por qualquer motivo, não seja realizada, será utilizada a extração dessa
modalidade de Loteria que ocorrer em data posterior.

12 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
É vedada a participação: (i) de pessoas jurídicas; (ii) funcionários da Nuuvem, da Promosorte Promoções e Merchandising, das
suas agências de propaganda e promoção; e (iii) empregados, colaboradores, estagiários ou terceirizados que estejam, direta
ou indiretamente, envolvidas na organização, operação da Promoção e/ou na sua premiação. Caso o contemplado esteja
incluído na relação das pessoas impedidas de participar, este será prontamente desclassificado, sendo aplicada a regra do item
“Forma de Apuração”.

Também fica definido que, o participante será excluído automaticamente da Promoção em caso de suspeita ou fraude
comprovada; ou de não preenchimento dos requisitos previamente determinados neste Regulamento; ou ainda em decorrência
do fornecimento de informações incorretas ou equivocadas, de acordo com as regras descritas neste Regulamento, sem
prejuízo da responsabilidade advinda de processo administrativo, cível ou penal cabível em razão dos atos praticados.

Da mesma forma, é condição para recebimento da premiação que o participante não tenha realizado contestação do pedido ou
solicitação de reembolso após a realização da compra.

Quando da verificação do número sorteado, se constatada qualquer das hipóteses aqui relacionadas, o contemplado será
sumariamente desclassificado e o prêmio correspondente será destinado a outro participante de acordo com a regra prevista no
item “Forma de Apuração”.

13 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O participante vencedor será comunicado desta condição por e-mail e/ou telefone, de acordo com os dados cadastrados na
forma deste regulamento.

A Promotora não terá nenhuma responsabilidade pelo não recebimento da notificação do prêmio por e-mail em função de envio
à caixa de spam ou lixo eletrônico (e-mail indesejado) ou outras configurações de segurança, bem como dados de contato
incorretos fornecidos pelo participante.

A divulgação dos contemplados na presente promoção será realizada após a conferência de toda a documentação necessária
para a entrega dos prêmios e após a realização da auditoria e validação dos ganhadores.

Os resultados desta promoção serão divulgados no site da realizadora em até 10 (dez) dias úteis contados da data de apuração,
e os ganhadores serão notificados por telefone ou e-mail, de acordo com os dados fornecidos quando da realização de seu
cadastro na promoção, nos termos a seguir: a empresa manterá um banco de dados com os dados dos participantes e seus
respectivos números de ordem e série, e após o sorteio promoverá a identificação dos contemplados junto ao referido banco de
dados.

O resultado da PROMOÇÃO será divulgado no site www.nuuvem.com, onde o nome e número da sorte contemplado será
disponibilizado para consulta por 30 dias a contar do fim da promoção.

14 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Os prêmios serão entregues aos respectivos contemplados, livres e desembaraçados de qualquer ônus, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, contados da data do sorteio do ganhador, no endereço informado no momento do cadastro.

Para recebimento do prêmio, obrigatoriamente, o contemplado deverá informar e/ou confirmar seu nome completo, número do
CPF, endereço completo, e-mail, telefones para contato.

O contemplado também deverá assinar o recibo de recebimento e quitação do prêmio e encaminhá-lo, juntamente com o
comprovante de residência, CPF e RG (com órgão emissor e data de expedição para o e-mail: marketing@nuuvem.com.br.

O sorteado terá prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do efetivo contato da empresa Promotora, para fornecer os
documentos solicitados. Decorrido este prazo sem a apresentação dos documentos ou no caso de serem apresentados
documentos inválidos, o sorteado será desclassificado aplicando-se a regra prevista no item “Forma de
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Apuração”, até que se encontre um ganhador válido.

Da mesma forma, na eventualidade do participante contemplado não retornar ao contato feito ou não realizar o envio, quando
exigido pela Promotora, ou mesmo que não se consiga sua validação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ele será desclassificado
e o prêmio será atribuído a outro participante conforme regra de aproximação indicada nos item “Forma de Apuração”.

Na eventualidade do consumidor contemplado falecer, o prêmio será entregue ao seu inventariante, que deverá comprovar tal
condição de acordo com a Legislação vigente e no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias da data do sorteio.

Fica desde já definido que, a partir do momento de entrega do prêmio, a Empresa Promotora não se responsabilizará pela não
utilização, independentemente do motivo.

Os contemplados isentam a Promotora de qualquer responsabilidade e/ou dano patrimonial e/ou moral, ou incidentes causados,
em decorrência do uso indevido ou não dos prêmios, ou de quaisquer danos verificados, por motivo de caso fortuito ou força
maior.

Não será permitido ao contemplado trocar seu prêmio por qualquer outro, tampouco distribuí-lo ou convertê-lo, total ou
parcialmente, em dinheiro, de acordo com o art. 15, § 5°, do Decreto n° 70.951/72.

15 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
A promoção será divulgada através do site www.nuuvem.com e de outros meios de mídia e comunicação, a critério da
Promotora.

A empresa Promotora poderá, a qualquer tempo, contatar os participantes, a fim de esclarecer eventuais dúvidas relacionadas a
tentativas e/ou indícios de fraude, solicitando os documentos necessários para isso.

O contemplado autoriza a empresa Promotora a utilizarem o seu nome, imagem e som de voz, gratuitamente, em caráter,
irrevogável, irretratável e universal, pelo prazo de 1 (um) ano contado da data de encerramento da promoção, para divulgação
da presente promoção, em todos os meios de comunicação, incluindo, mas sem se limitar a: televisão, jornal, revista, mídia
exterior, Internet, rede sociais, entre outros, não significando, implicando ou resultando em qualquer obrigação de divulgação,
nem de pagamento. A referida autorização, no entanto, não gera qualquer obrigação de utilização dos dados pela Promotora.

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes desta promoção deverão ser,
primeiramente, dirimidas pela empresa Promotora e, no caso de persistirem, serão submetidas à SECAP-ME e/ou aos órgãos
integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Caso ocorram fraudes, dificuldades técnicas, ou qualquer outro imprevisto que esteja fora do controle da Promotora e que
comprometa a integridade da promoção, estas serão submetidas ao Órgão Autorizador, visando a sua solução e/ou a aprovação
de eventuais modificações, desde que permitidas na Legislação; sendo estas, se consumadas, divulgadas aos participantes.

O regulamento completo desta promoção estará disponível no site www.nuuvem.com.

A participação na presente promoção implica na aceitação automática de todas as disposições do presente Regulamento.

A Promotora não será responsável, por problemas, falhas ou funcionamento técnico, de qualquer tipo, em redes de
computadores, servidores ou provedores, equipamentos de computadores, hardware ou software, ou erro, interrupção, defeito,
atraso ou falha em operações, atualizações ou transmissões de dados para o seu correto processamento, incluindo, mas não se
limitando, a transmissão imprecisa de dados ou falha da Promotora em recebê-lo, em razão de problemas técnicos,
congestionamento na internet ou nos sites ligados à promoção, vírus, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros
(hackers), desde que não seja apurada responsabilidade da Promotora.

A Promotora não se responsabiliza pela autenticidade dos dados fornecidos pelos participantes. Em momento algum, a
Promotora, poderá ser responsabilizada por erros de digitação, inscrições perdidas, atrasadas, enviadas erroneamente,
incompletas, incorretas, omissas, inválidas, imprecisas e/ou com dados de terceiros, as quais poderão acarretar na
desclassificação do participante, a critério exclusivo da Promotora e o prêmio correspondente, ser for o caso, será destinado a
outro participante de acordo com a regra prevista no item “Forma de Apuração”

Os participantes serão excluídos automaticamente, ainda, da promoção, em caso de fraude comprovada, participação pela
obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita ou não cumprimento de quaisquer das condições deste Regulamento. Para
efeito desse item, considera-se fraude a participação pelo cadastramento de informações incorretas e/ou falsas; a participação
de pessoas não elegíveis, conforme critérios aqui estabelecidos; e as participações que tenham sido efetuadas por método
robótico, automático, repetitivo, programado ou similar.

O prêmio é pessoal e intransferível, não se responsabilizando a Promotora por eventuais restrições que o contemplado possa
ter para usufruí-lo.

As participações que não preencherem as condições básicas da promoção, previstas neste Regulamento, não terão
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nenhuma validade e os participantes serão automaticamente desclassificados.

A empresa deverá encaminhar à SECAP/ME, a Lista de Participantes, anexando na aba “Apurações”, do sistema SCPC, os
nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação a antes da extração da Loteria.

16 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor 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 controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;

Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;

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 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.

Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba
"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv e cada arquivo poderá ter até 15MB.

A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.

Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, em 27/08/2020 às 23:34, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador SWS.HGT.XID
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