
 
 

 

 

REGULAMENTO 
 

PROMOÇÃO “ESQUENTE A SUA SORTE COM HYDRA”  
 
                 

 
1. COMO PARTICIPAR 

 
1.1. A Promoção “ESQUENTE A SUA SORTE COM HYDRA” será realizada pela 

HYDRA CORONA SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA LTDA., com 

sede na Rua Rondônia, nº 527, em Aracajú/SE, inscrita no CNPJ sob nº 
62.032.180/0001-40, em parceria com a GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS 

DE CONSUMO LTDA. (LOJAS TAQI), com sede na Rodovia BR116, 7350, 
Portal da Serra, Dois Irmãos/RS, inscrita no CNPJ sob nº 89.237.911/0001-40, 
entre os dias 15/05/2019 e 15/08/2019, em todo o território nacional. 

1.1.1. Esta promoção acontecerá concomitantemente com outra promoção 
homônima, realizada na modalidade assemelhada a sorteio, cujas regras e 

condições de participação deverão ser verificadas no respectivo regulamento. 
 
1.2. Esta Promoção será destinada a pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, 

residentes e domiciliadas no Brasil, com inscrição válida no CPF/MF, que 
atenderem as condições de participação dispostas neste Regulamento. 

 
1.3. Os interessados em participar que cumprirem todas as condições ora 

estabelecidas, concorrerão aos brindes (premiação instantânea) desta 

promoção. 
 

1.4. O período de participação será o compreendido entre as 0h do dia 15/05/2019 
e as 23h59m59s do dia 15/08/2019, no horário oficial de Brasília. 

 
1.4.1. Esta Promoção poderá ser encerrada em data anterior em caso de 

esgotamento dos brindes antes da data de término prevista. 

 
1.4.2. Nessa hipótese, o encerramento antecipado será divulgado pelo hotsite 

da Promoção em www.promohydra.com.br. 
 

1.5. Para participar, inicialmente, o interessado deverá, dentro do período de 

participação, efetuar a compra de qualquer produto da marca Hydra, em uma 
das lojas listadas no anexo deste regulamento e guardar o respectivo 

documento (nota ou cupom) fiscal, para efetuar seu cadastro na promoção. 
1.5.1. A cada produto Hydra adquirido, nos termos deste Regulamento, o 

participante terá 01 (uma) chance de concorrer aos brindes desta 

promoção. 
 

1.6. O cadastro na promoção poderá ser feito por meio de WhatsApp nº 0800-
888-0030, pelo hotsite da promoção, no endereço www.promohydra.com.br 
ou, ainda, pelo Portal Promo de Bolso, via site www.promodebolso.com.br ou 

App disponível gratuitamente para download na Apple Store ou Google Play. 
 

1.7. Para efetuar seu cadastro via WhatsApp, o participante deverá se atentar e 
seguir o seguinte procedimento: 

http://www.promohydra.com.br/
http://www.promohydra.com.br/
http://www.promodebolso.com.br/


 
 

 

 

• Enviar a palavra HYDRA para número 0800-888-0030; 
• O sistema responderá, solicitando o envio da imagem do cupom 

fiscal; 
• O participante deverá enviar uma foto legível do comprovante 

(cupom/nota) fiscal de compras, em que possam ser verificados os 

seguintes dados: CNPJ DO ESTABELECIMENTO, DATA DE EMISSÃO 
E NÚMERO DO COMPROVANTE FISCAL DE COMPRA.  

• O sistema solicitará ao participante que envie fotos dos códigos de 
barras de todos os produtos Hydra registrados no documento fiscal 
enviado;  

• Após obter do participante as imagens solicitadas, o sistema 
responderá ao participante informando se foi ou não o potencial 

ganhador de um dos brindes desta promoção.  
 

1.7.1.  O envio da foto do documento fiscal para o número da promoção 

equivale ao consentimento do participante com sua participação nesta 
promoção e à anuência com todos os termos deste regulamento, que se 

encontra integralmente disponível no site da promoção. 
1.7.2. No caso de, após o cadastramento do cupom/nota fiscal na promoção, o 

participante efetuar a troca de algum dos produtos nela constantes, 

desde que dentro do período de participação e com tempo hábil para 
avaliação da demanda, deverá comunicar este fato à Promotora, para 

verificar as medidas possíveis para adequação da participação. 
1.7.3. O cancelamento de nota/cupom fiscal cadastrado na promoção 

acarretará a invalidação da participação, quando este fato for 

constatado na apuração dos contemplados. 
 

1.8. A Promotora retornará às mensagens recebidas, conforme disposto acima, no 
prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data e horário de 

recebimento da mensagem do participante. Assim, para fins de apuração do 
término da participação, será considerada a data e horário de recebimento da 
mensagem contendo o cupom/nota fiscal, ainda que a validação se dê 

posteriormente ao término da participação.  
 

1.9. O participante também poderá participar por meio do hotsite da promoção, 
bastando acessar o hotsite www.promohydra.com.br ou o Portal Promo de 
Bolso via site www.promodebolso.com.br ou App, disponível gratuitamente 

para download na Apple Store ou Google Play, e efetuar seu cadastro, 
inicialmente criando um login e senha e, na sequencia, informando os 

seguintes dados pessoais: nome e endereço completos, CPF (o mesmo 
constante na nota/cupom fiscal cadastrado, se houver), telefone celular (com 
DDD- mesmo que foi utilizado para envio de mensagens via WhatsApp), data 

de nascimento, gênero e e-mail válido. Ao término deste cadastro, o 
participante deverá: (i) aceitar os termos deste Regulamento e (ii) autorizar a 

Promotora a utilizar seus dados pessoais para fins de controle da distribuição 
dos prêmios, bem como para o envio de informações sobre sua participação 
nesta promoção.  
1.9.1. A Promotora, neste momento, assume o compromisso de proteger os 

dados pessoais cadastrados, mantendo absoluta confidencialidade sobre 

tais informações, garantindo que, excetuados os casos previstos em lei, 
não serão vendidas nem cedidas a terceiros a título gratuito. 

http://www.promohydra.com.br/
http://www.promodebolso.com.br/


 
 

 

 

 
1.9.2. O participante poderá efetuar sua participação por ambos os meios 

previstos. Caso efetue um cadastro via hotsite, após ter efetuado uma 
participação via WhatsApp, deverá se atentar para que seja informado, 
obrigatoriamente, o mesmo número do celular cuja participação via 

WhatsApp também tiver sido efetuada. 
 

1.10. Na sequência, bem como em todas as novas oportunidades de cadastro de 
nota/cupom fiscal por meio do hotsite da promoção, o consumidor deverá 
informar os dados da compra, quais sejam: CNPJ do estabelecimento emissor 

do documento fiscal, data da compra, número do documento fiscal, códigos de 
barras dos produtos comprados. Por fim, o participante deverá efetuar o 

upload do cupom/nota fiscal. 
1.10.1. Não será permitida a participação mediante cadastro de Nota Fiscal 

emitida manualmente ou de documento fiscal cujos dados não possam 

ser verificados mediante consulta aos órgãos governamentais. 
1.10.2. A depender do documento fiscal emitido na compra, os números a 

serem informados relativos a tal documento serão: 

• Cupom Fiscal padrão: o número do documento fiscal é identificado como 
COO (número do cupom fiscal); 

• Cupom Fiscal eletrônico – SAT: o número do documento fiscal é o 
identificado como número do Extrato; 

• Nota Fiscal – DANFE: os números do documento fiscal são os números 
identificados como número do DANFE e número da série; 

• Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e e MFE (Módulo Fiscal 
Eletrônico-Ceará): os números do documento fiscal são os números 
identificados como número da NFC-e e o número da série. 

 
1.11. Caso o cupom/nota fiscal enviado para participação nesta promoção 

contenha a indicação de CPF do adquirente, deverá o participante se 
atentar para o cadastro, uma vez que o número de CPF cadastrado 
nesta Promoção deverá ser válido e correspondente ao nome 

informado no cadastro (no caso de participação pelo hotsite) ou ao 
CPF do titular da linha/perfil de WhatsApp (no caso da participação 

por meio do aplicativo WhatsApp), sendo certo que serão passíveis de 
desclassificação os cadastros que contiverem inconsistências de 
dados.  

 
1.12. Imediatamente após a conclusão, com sucesso, do processo de cadastro e 

registro de produtos Hydra adquiridos, nos termos previstos neste 
regulamento, o participante terá conhecimento se foi ou não contemplado na 
hora com um brinde desta promoção, por meio de mensagem que será exibida 

na tela do hotsite ou de mensagem via WhatsApp, a depender do meio usado 
para cadastro.  

 
1.13. Será contemplada cada participação cadastrada e recebida nos servidores da 

promoção de acordo com os horários definidos entre a Promotora e a Secretaria 

de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria (SECAP/ME). 
 



 
 

 

 

1.13.1. A contemplação dos participantes estará sujeita à validação 
posterior à comunicação recebida no momento do cadastro, para apurar a 

regularidade dos dados pessoais cadastrados, da compra efetuada e do 
cumprimento das condições deste regulamento.  

 

1.13.2. Conforme previsto acima, a Promotora apresentará à SECAP, 
previamente ao início da promoção, uma planilha contendo os horários de 

contemplação de cada um dos brindes da promoção. 
 
1.13.3. Na hipótese de não serem distribuídos todos os brindes de cada dia, os 

brindes remanescentes serão ofertados ao início do dia seguinte. 
 

1.14. Para fins de participação e eventual contemplação, será considerado 
participante: (i) o titular do CPF cadastrado na promoção via hotsite, que 
deverá ser o mesmo constante no cupom/nota fiscal, se houver indicação; 

e/ou, (ii) o titular da linha de telefone celular da qual tiver sido enviada a 
imagem da nota/cupom fiscal, nos termos deste regulamento, via WhatsApp. 

Desta forma, o participante (titular do CPF constante na nota/cupom fiscal 
cadastrado, se houver) deve se atentar para que o envio da sua participação, 
via WhatsApp, seja feito por número de telefone celular de sua titularidade, 

sob pena de desclassificação e não direito ao recebimento do prêmio. 
 

1.14.1. No caso de impossibilidade de comprovação do titular de linha e 
telefone celular pré-pago, poderá ser considerado participante o titular 
da linha, cuja decisão caberá exclusivamente à Promotora, após 

avaliação do caso concreto. 
 

1.15. Cada participante poderá cadastrar, no máximo, 20 (vinte) produtos HYDRA 
em todo o período de cadastro na promoção. Alcançado este limite, o sistema 

será travado para o respectivo CPF e/ou número do celular. 
 
1.15.1. Cada cupom/nota fiscal poderá ser cadastrado apenas 01 (uma) vez 

nesta promoção; o sistema da promoção descartará o registro de 
cupons/notas fiscais em duplicidade, podendo tal condição ser 

verificada, também, quando da eventual apuração do participante 
no(s) sorteio(s). 

 

1.16. Não se admitirá a participação por meio de cupons/notas fiscais (i) emitidos 
manualmente; (ii) cuja data não esteja dentro do período de participação; (iii) 

cujo horário de emissão seja anterior ou posterior ao horário de 
funcionamento do estabelecimento; (iv) que não contenham o registro da 
compra de produtos Hydra, nos termos estabelecidos neste regulamento; ou, 

ainda, (v) contendo dados que não possam ser confirmados mediante consulta 
aos órgãos governamentais. 

 
1.17. O participante deverá guardar todos os cupons/notas fiscais 

cadastrados, bem como as embalagens dos produtos Hydra 

adquiridos, registrados nos documentos fiscais cadastrados , uma vez 
que, a fim de validar as informações cadastradas, a Promotora poderá, a seu 

critério, solicitar a apresentação de todas as Notas/Cupons Fiscais de 
produtos HYDRA cadastrados (sejam eles respectivos à participação 



 
 

 

 

contemplada ou não), sendo esta a condição para a validação da 
contemplação e consequente entrega do prêmio, nos termos previstos no art. 

46, parágrafo único da Portaria nº MF 41/08.  
1.17.1. O cupom/nota fiscal de compra de produtos HYDRA deverá 

encontrar-se íntegro, inteiro, em perfeito estado e legível, sendo que o 

não atendimento a este requisito poderá implicar na desclassificação do 
participante. 

 
1.18. É imprescindível que os participantes sejam titulares da linha telefônica móvel 

utilizada para cadastro, bem como forneçam dados corretos no ato do 

cadastro via hotsite, uma vez que tais dados serão utilizados para contato e, 
consequentemente, entrega do prêmio, no caso virem a ser um dos 

ganhadores desta promoção.  
 
1.18.1. Desta maneira, a Promotora não será responsável quando, em razão 

do fornecimento de dados incompletos ou incorretos, ficar 
impossibilitada de realizar a entrega do prêmio. 

 
1.18.2. Somente a compra de produtos HYDRA não garante a participação 

nesta promoção, sendo imprescindível o cadastro no hotsite ou no 

WhatsApp, nos termos desta promoção.  
 

1.19. Os potenciais ganhadores serão contatados em até 48h (quarenta e oito 
horas) da data da contemplação e, a partir deste contato, terão o prazo 
máximo de 72h (setenta e duas horas) para fornecer os documentos 

necessários à comprovação da observância dos requisitos de participação. No 
caso de não apresentação dos documentos solicitados ou apresentação de 

documentos não aptos à comprovação de regularidade no prazo supra 
indicado, o potencial ganhador será desclassificado, procedendo-se à 

identificação de novo potencial ganhador, assim considerado aquele que tiver 
efetuado seu cadastro no momento imediatamente subsequente ao do 
participante desclassificado.  

 
1.20. Os ganhadores desta promoção serão localizados por meio dos dados 

cadastrados na Promoção (e-mail e/ou telefone, de acordo com os dados que 
constarem em seu cadastro), sendo comunicados sobre a sua contemplação 
no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de sua identificação e validação 

da sua participação. 
1.20.1. É responsabilidade do participante manter seus dados atualizados 

no cadastro da promoção, bem como verificar regularmente sua caixa 
de e-mails e/ou suas mensagens de WhatsApp. 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 no cadastro pelo 
participante. 

1.20.2. As tentativas de contato telefônico com os potenciais ganhadores 

e com os contemplados serão registradas via WhatsApp, conforme o 
caso. 

 



 
 

 

 

1.21. As dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do Fale Conosco, disponível no 
hotsite da promoção ou do SAC da promoção, redes sociais ou do SAC Hydra 

0800-011-7073. 
 

1.22. O acesso à Internet é necessário para realização da participação nesta 

Promoção e sua qualidade pode variar de acordo com a modalidade e tipo de 
conexão, do aparelho utilizado para acessar a Internet e da disponibilidade 

momentânea da rede. A Promotora não se responsabiliza por eventual 
impossibilidade de acesso para participação via Internet, incluindo, mas não se 
limitando a um dos motivos acima descritos. Da mesma forma, não se 

responsabiliza desempenho dos computadores, tablets e smartphones que não 
contenham a configuração mínima ou versões atuais para acessar o hotsite ou 

aplicativo da promoção. 
 

 

2. DA PREMIAÇÃO 
 

2.1. Nesta promoção serão distribuídos até 150 (cento e cinquenta) brindes, de 
acordo com a participação havida, conforme descritos abaixo: 
•  110 (cento e dez) cartões de crédito, emitidos por instituição financeira ou 

administradora de cartão idônea, com autorização de funcionamento no Brasil, 
sem função saque, para ser usado em qualquer estabelecimento comercial 

credenciado à bandeira do emissor, com crédito de R$ 50,00 (cinquenta 
reais); 
• 25 (vinte e cinco) cartões de crédito, emitidos por instituição financeira ou 

administradora de cartão idônea, com autorização de funcionamento no Brasil, 
sem função saque, para ser usado em qualquer estabelecimento comercial 

credenciado à bandeira do emissor, com crédito de R$ 100,00 (cem reais); 
• 10 (dez) cartões de crédito, emitidos por instituição financeira ou 

administradora de cartão idônea, com autorização de funcionamento no Brasil, 
sem função saque, para ser usado em qualquer estabelecimento comercial 
credenciado à bandeira do emissor, com crédito de R$ 200,00 (duzentos 

reais); 
• 05 (cinco) cartões de crédito, emitidos por instituição financeira ou 

administradora de cartão idônea, com autorização de funcionamento no Brasil, 
sem função saque, para ser usado em qualquer estabelecimento comercial 
credenciado à bandeira do emissor, com crédito de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). 
 

2.2. A responsabilidade da Promotora termina com a entrega dos brindes. 
 

2.3. Será assegurada validade mínima de 180 (cento e oitenta dias) aos cartões, 

isento de incidências de taxas neste período.  
 

2.4. Em virtude dos cartões serem de uso eletrônico, deverão ser seguidas as 
normas de uso estabelecidas pela empresa emissora, sendo certo que só 
poderão ser utilizados nos estabelecimentos comerciais que aceitem sua 

bandeira, limitados ao valor da premiação, até a data de validade neles 
inscritas ou enquanto houver saldo disponível, o que ocorrer primeiro. A 

gestão do uso do valor disponibilizado no cartão é de responsabilidade 
exclusiva de cada ganhador. 



 
 

 

 

 
2.5. Na hipótese de perda, extravio, furto, roubo ou fraude comprovada de 

terceiros, dos cartões recebidos como brinde na presente Promoção, caberá ao 
participante contemplado informar imediatamente a ocorrência, por meio da 
Central de Atendimento ao Cliente nos telefones constantes no material 

fornecido pela empresa emissora, entregue juntamente com o cartão. 
2.6. Os brindes são pessoais e intransferíveis e não poderão ser trocados por 

dinheiro ou por quaisquer outros produtos. 
 

3. HIPÓTESES DE DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO 

 
3.1. Será motivo de desclassificação, a participação efetuada por meio da 

obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita que utilize mecanismos que 
criem condições irregulares e/ou desleais ou que atentem contra os objetivos 
e condições de participação desta Promoção, bem como a participação que 

viole qualquer disposição deste Regulamento. 
 

3.2. Em quaisquer das situações acima e caso não se verifique a veracidade, 
correção ou presença das informações exigidas para participação nesta 
promoção ou durante a apuração da regularidade da participação dos 

contemplados com os prêmios instantâneos, o participante perderá o direito 
ao prêmio instantâneo, sendo seu prêmio destinado ao próximo participante 

cadastrado em momento imediatamente subsequente ao do participante 
desclassificado. 

 

3.3. Todos os participantes deverão observar as condições, formas e prazos de 
participação, sendo sumariamente excluídos os participantes que cometerem 

qualquer tipo de fraude ou infração ao Regulamento comprovada, ficando, 
ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil pela Promotora.   

 
3.4. Esta promoção é destinada aos consumidores da Promotora, pessoas físicas, 

que efetuarem a compra dos produtos promocionados para consumo próprio 

ou familiar. Desta forma, a Promotora poderá determinar a desclassificação de 
participantes que cadastrarem documentos fiscais: referentes a compras 

realizadas em distribuidores por pessoas jurídicas ou por pessoas físicas 
destinadas à revenda; compras de grupos de pessoas, objetivando a 
concentração de participações, de forma a incrementar as chances de 

contemplação; emitidos por estabelecimentos não abertos ao público e cujas 
notas se destinam apenas à participação na promoção (vendas fictícias); 

dentre outras hipóteses. 
 

4. EXIBIÇÃO E COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DOS PRÊMIOS 

  
4.1. A comprovação de propriedade dos prêmios a serem entregues nesta 

Promoção será feita em até 08 (oito) dias antes da data de início da 
promoção, por meio de documentos que permanecerão na sede da Promotora, 
disponíveis para eventual fiscalização e, posteriormente, encaminhados para 

protocolo na Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, 
Energia e Loteria (SECAP/ME) no momento da prestação de contas.  

 
4.2. Em razão da natureza da premiação, não haverá sua exibição. 



 
 

 

 

 
 

5. LOCAL E PROCEDIMENTO DA ENTREGA DOS PRÊMIOS 
 
5.1. Os brindes serão entregues livres de qualquer ônus, no endereço indicado 

no ato do contato com cada ganhador, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados da data da contemplação.  

 
5.2. Na eventualidade do ganhador vir a falecer, o prêmio será entregue ao 

respectivo espólio, na pessoa do seu inventariante. Não havendo processo de 

inventário, será entregue a um dos herdeiros do contemplado, com 
consentimento dos demais, desde que devidamente comprovada esta 

condição.  
 

6. DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO E DOS GANHADORES  

 
6.1. A divulgação desta Promoção será feita por meio do hotsite e whatsapp 

promocionais, material de ponto de venda, influenciadores nas redes sociais, 
mídia online (Facebook, Instagram e Google) e mídia offline e outros meios 
que a promotora julgar necessários. 

 
6.2. A Promotora compromete-se a divulgar o Número do Certificado de 

Autorização SECAP no Regulamento que estará à disposição para consulta no 
hotsite wwww.promohydra.com.br, durante todo o período de participação, 
tendo sido dispensada da aposição nas peças de divulgação. 

 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS  

  
7.1. Esta distribuição dos prêmios é gratuita, não cabendo qualquer ônus aos 

contemplados.   
 

7.2. Fica esclarecido que o WhatsApp é meramente o meio  de participação na 

promoção, não havendo qualquer envolvimento da empresa responsável pelo 
aplicativo nessa promoção. 

 
7.3. Fica esclarecido que Apple Store e Google Play, citados neste regulamento, 

são meramente as plataformas em que os aplicativos mencionados neste 

regulamento podem ser localizado para download, não havendo qualquer 
envolvimento das marcas Apple e Google nesta promoção. 

 
7.4. Não poderão participar desta Promoção: (i) as pessoas jurídicas; (ii) 

pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos e/ou não residentes no Brasil; 

(ii) sócios, acionistas, empregados, estagiários e representantes comerciais 
das seguintes pessoas jurídicas:  da Promotora HYDRA CORONA SISTEMAS DE 

AQUECIMENTO DE ÁGUA LTDA., empresas do grupo DURATEX, da GLOBAL 
DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA., da agência SCORE GROUP, da 
PROMO DE BOLSO e do escritório M.GODOY CONSULTORIA JURÍDICA EM 

COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA e, ainda das demais empresas envolvidas na 
realização e execução desta Promoção. 

 
7.5. A Promotora não se responsabiliza por fatos decorrentes de caso fortuito ou 



 
 

 

 

força maior e/ou ações de terceiros, dos quais não possa exercer qualquer 
controle.  

 
7.6. Além disso, 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, erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou 

transmissões para o correto processamento de cadastros, em razão de 
problemas técnicos, congestionamento na Internet, vírus, falha de 
programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers), dos quais não 

detenha qualquer controle. Tais falhas não implicam em qualquer tipo de 
obrigação por parte da Promotora em prorrogar o período de participação.  

 
7.7. Os ganhadores desta promoção autorizam, desde já, como consequência da 

conquista de seus prêmios/brindes, a utilização, pela Promotora, de seus 

nomes, imagens e som de voz em qualquer um dos meios escolhidos para 
divulgação desta promoção, pelo período de 12 (doze) meses a partir da data 

do sorteio, assim como os demais participantes, autorizam a utilização de seus 
endereços físicos, eletrônicos, telefones e demais dados informados no ato da 
inscrição na promoção com o propósito de formação de cadastro, reforço de 

mídia publicitária, divulgação da promoção em referência e, ainda, de 
informações e ofertas de seus produtos/serviços, sem qualquer ônus para a 

Promotora, sendo que, no entanto,  de acordo com o que dispõe o artigo 11 
da Portaria MF nº 41/2008, a Promotora se compromete a não comercializar 
ou ceder, ainda que a título gratuito, os dados coletados nesta promoção. Em 

atenção às diretrizes legais aplicáveis, os participantes poderão revogar a 
referida autorização bastando que assinalem a opção “cancelar o 

recebimento”, quer será disponibilizada na parte inferior de todas as 
mensagens que lhe forem encaminhadas. 

 
7.8. As dúvidas não previstas no Regulamento serão decididas por representantes 

da Promotora e, em caso de controvérsia, poderá ser encaminhado 

questionamento à Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, 
Energia e Loteria (SECAP/ME) e eventuais esclarecimentos poderão ser 

dirigidos ao PROCON Regional.  
 

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

regulamentada pelo Decreto nº 70.951/72 e pela Portaria MF nº 41/08). 
Certificado de Autorização SECAP n° 05._________/2019. 

 
 



 
 

 

 

LOJAS PARTICIPANTES 
 

 

NOME ENDEREÇO CNPJ 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( 
Nova/Mista ) Av. Irineu Becker, 202 - Centro 89.237.911/0033-28 

 
 MADEIREIRA HERVAL LTDA ( 
Nova/Mista ) 

Av. Adriano Dias, 460 - Centro Campo 
Bom – RS 
Fone: CEP:  89.237.911/0002-21 

 MADEIREIRA HERVAL LTDA ( 
Nova/Mista ) 

Av. 20 de setembro, 3905 - Centro 
Sapiranga – RS 89.237.911/ 0004-93 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( 
Nova/Mista ) Av. São Leopoldo, 765 - Centro Ivoti – RS 89.237.911/0006-55 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Rua João Mossmann, 71 - Centro Parobé 
– RS 89.237.911/0008-17 

- MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista 
) 

Rua 24 de Maio, 38 - Vila Rosa Novo 
Hamburgo-RS 89.237.911/0009-06 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Av. das Hortências, 3761 - Centro 
Gramado – RS  89.237.911/0010-31 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Av. Presidente Castelo Branco, 583 - 
Centro Igrejinha - RS 89.237.911/0011-12 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( 
Nova/Mista ) 

Av. Pedro Adams Filho, 5151 - Centro 
Novo Hamburgo-RS 89.237.911/0012-01 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Av. 7 de Setembro,228-Centro                                     
Nova Petrópolis - RS  89.237.911/0013-84 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( 
Nova/Mista ) 

Estr. Maurício Cardoso, 4800 – Centro 
Montenegro - RS 89.237.911/0014-65 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Rua Mundo Novo, 155 - Centro Três 
Coroas - RS 89.237.911/0015-46 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( 
Nova/Mista ) 

Rua Marechal Floriano, 595, - Centro 
Santa Cruz do Sul– RS 89.237.911/0018-99 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( 
Nova/Mista ) 

Rua Independência, 661 - Centro São 
Leopoldo - RS 89.237.911/0017-08 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Av. Presidente Vargas, 200 – Centro 
Camaquã - RS 89.237.911/0020-03 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Rua Professor Laurindo Vier, 40 - Centro 
Sta. Mª do Herval – RS 89.237.911/0023-56 

 
19 - MADEIREIRA HERVAL LTDA ( 
Mista ) 

Av. Egidio Michaelsen,704 - Centro São 
Sebastião do Caí – RS  89.237.911/0024-37 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 

Rua Alberto Pasqualini, 646 – Florestal 
Lajeado – RS 
F 89.237.911/0025-18 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Av. Presidente Vargas, 2846 – Centro 
Esteio– RS 89237911/0026-07 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( 
Nova/Mista ) 

Av. Assis Brasil, 4737 - Sarandi    Porto 
Alegre – RS 89237911/0027-80 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) Rua Bento Gonçalves, 49 - Centro Morro 89237911/0029-41 



 
 

 

 

Reuter – RS 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Rua Ernesto Alves, 1821 - Centro Caxias 
do Sul – RS 89237911/0031-66 

MADEIREIRA HERVAL ( Mista ) 
Rua Coronel Pena de Moraes, 870 - 
Centro Farroupilha – RS 89237911/0032-47 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Rua Bento Gonçalves, 2555 - Centro 
Taquara – RS 89237911/0034-09 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Rua Portão, 1059 - Lira    Estância Velha – 
RS 89237911/0035-90 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Rua General Gomes Carneiro, 599 - 
Maria Goreti      Bento Gonçalves - RS  89237911/0037-51 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( 
Nova/Material  ) 

Rodovia RS 407, 1719 - Santo Antônio     
Capão da Canoa - RS 89237911/0038-32 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Travessa Raul Cisilotto, 121 – Centro            
Garibaldi - RS 89237911/0039-13 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Rua 25 de Julho, 1829 – Centro Flores da 
Cunha - RS 89237911/0040-57 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Av. Guilherme Schell, 6440 - Centro     
Canoas - RS 89237911/0041-38 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Av. Júlio de Castilhos, 550 - Centro     
Osório - RS 89237911/0042-19 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Rua Bartolomeu de Gusmão, 563 - 
Canudos Novo Hamburgo - RS 89237911/0044-80 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Av. Dorival Cândido Luz de Oliveira, 63 – 
Centro Gravataí - RS 89237911/0047-23 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Av. Presidente Vargas, 101 – Centro               
Passo Fundo - RS 89237911/005029 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Borges de Medeiros, 220 – Centro Nova 
Prata - RS 89237911/004995 

MADEIREIRA HERVAL LTDA  ( Mista ) 
Av. Rodovia RS 240, 3610 - Centro            
Portão - RS 89237911005100 

MADEIREIRA HERVAL LTDA  ( Mista ) 
Av. Pereira Rego, 631 - Centro    
Candelária - RS 89237911005371 

MADEIREIRA HERVAL LTDA  ( Mista ) 
Rua. Voluntários da Pátria, 476 Agudo - 
RS 89237911005452 

– MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista 
) 

Rua. Albino Pinto, 150 - Centro Taquari - 
RS 89237911005533 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Rua.  XV de Novembro, 1260 - Centro 
Venâncio Aires - RS 89237911005533 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( 
Nova/Mista ) 

Av. Barão do Rio Branco, 468 - Centro                          
Torres - RS 89237911005703 

MADEIREIRA HERVAL LTDA  ( Mista ) 
Rua do Acampamento, 475-Centro                                          
Santa Maria - RS 89237911005886 

MADEIREIRA HERVAL LTDA  ( Mista ) 
Av. Flores da Cunha, 1081-Centro                                           
Carazinho - RS 89237911005967 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Rua Julio de Castilhos, 286- Centro                                          
Cachoeira do Sul - RS 89237911006009 



 
 

 

 

– MADEIREIRA HERVAL LTDA  ( 
Mista ) 

Rua Henrique Hoffmann, 698 Sala 4 – 
Centro                          Nova Hartz - RS 89237911-0062/62 

MADEIREIRA HERVAL LTDA  ( Mista ) 
Rua Rafael Ruaro, 57 - Sala 01- Henrique 
Pante                      São Marcos - RS 89237911-0064/24 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( 
Nova/Mista ) 

Praça 20 de Setembro, 118- Centro                                            
Pelotas - RS 89237911-0066/96 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Av.Nossa Senhora Da Conceicao, 277- 
Centro                  Sapucaia do Sul - RS 89237911-0065/05   

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Av. Flores da Cunha, 1411- Centro                                 
Cachoeirinha - RS 89237911-0066/96 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Av. 7 de Setembro, 1927 – Centro                                 
Araranguá - SC 89237911-0066/96 

– MADEIREIRA HERVAL LTDA ( 
Nova/Mista ) 

Av. Azenha, 970 - Azenha                                               
Porto Alegre - RS 89237911-0068/58 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista  
Av. Julio Borella, 1530 - São João           
Marau - RS 89237911/0070-72 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Av. Wenceslau Escobar, 2826 - Tristeza                       
Porto Alegre - RS 89237911/0071-53 

MADEIREIRA HERVAL LTDA  ( 
Nova/Mista )  

Av. General Osório, 460 - Centro                            
Rio Grande - RS 89.237.911/0073-15 

MADEIREIRA HERVAL LTDA  ( Mista )  
Rua Venâncio Aires, 1198 - Centro                      
Cruz Alta - RS 89.237.911/0074-04  

MADEIREIRA HERVAL LTDA  ( Mista ) 
Rua do Comércio, 502 - Centro                             
Ijuí - RS  89.237.911/0075-87  

MADEIREIRA HERVAL LTDA  ( Mista )  
Av. Centenário, 4.780 - São Cristóvão                
Criciúma -  89.237.911/0069-39 

MADEIREIRA HERVAL LTDA  ( 
Nova/Mista )  

Av. Fernandes Bastos, 665 - Centro                           
Tramandai - RS 89.237.911/0083-97          

MADEIREIRA HERVAL LTDA  ( 
Nova/Mista  

Av. Moreira Cesar  548  B. São Jose                                    
Caxias do Sul- RS 89.237.911/0088-00          

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Nova/ 
Mista )  

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA  
349 – centro, Veranopolis- RS 89237911009873         

MADEIREIRA HERVAL LTDA  

( Nova/ Mista )AV.GERMANO 
HOFFMANN 59 –sala 1,2 e3    Centro             
Erechim- RS 89237911009954  

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Nova/ 
Mista)  

RUA FRANCISCO JOSÉ LOPES            Santo 
Antonio da Patrulha- RS 89.237.911/0113-47          

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Nova/ 
Mista )  

RUA REV. AMERICO VESPUCIO CABRAL           
Viamão- RS 89237911/0114-28          

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 
RUA MERECHAL FLORIANO 509 Centro – 
VACARIA – RS 89237911012238 

– MADEIREIRA HERVAL LTDA 
(Construção) 

AV.PRESIDENE GETURLIO VARGAS 1465 
– ALVORADA 89237911012319 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 
EVANDRO BEHR 6765 – Camobi – SANTA 
MARIA 89237911012580 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 
BOQUEIRAO  465 – VILA IGARA – 
CANOAS 89237911012904 



 
 

 

 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 
RUA DOUTOR JULIO CAMPOS 1000 – 
CENTRO – GUAPORÉ 89237911013986 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 
RUA DOUTOR JULIO CAMPOS 1000 – 
CENTRO – CARLOS BARBOSA 89237911014958 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1755 – 
CENTRO – ROLANTE 89237911016497 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 
CORONEL MUSSNICH 10 – CENTRO – 
ESTRELA 89237911016730 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 
BENTO GONÇALVES 701 – CENTRO – 
CHARQUEADAS 89237911016900 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 
BOM PASTOR 671 – KAYSER – CAXIAS DO 
SUL 89.237.911/0170-35 

MADEIREIRA HERVAL LTDA ( Mista ) 
Rua. 20 DE SETEMBRO, 691 – Centro 
Guaíba - RS 89237911017620 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 
PADRE THEODORO AMSTAD 51 – 
FLORESTAL – LAJEADO 89237911018350 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 
FERNANDO OSORIO 180 – TRES VENDAS 
– PELOTAS 89237911006696 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 89237911021067 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 

PLINIO BRASIL MILANO,812/703 – 
HIGIENOPOLIS – PORTO ALEGRE – 
BOURBON WALLIG 89237911022462 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 
AVENIDA JUCA BATISTA, 701 
CAVALHADA, PORTO ALEGRE 89237911026700 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 
AVENIDA FEITOROA, 84 SÃO JOSE, SÃO 
LEOPOLDO 89237911027502 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 
SENHOR DOS PASSOS, 286 BAIRRO 
LANGUIRU, TEUTONIA 89237911027936 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 
JULIO DE CASTILHOS, 604, NITEROI, 
CANOAS 89237911027855 

MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 

 
 
122 – MADEIREIRA HERVAL LTDA (Mista) 89237911028070 

 
 

 


