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REGULAMENTO  

  

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS  

  

1.1 A presente oferta instituída na modalidade Compre e Ganhe é válida para todo o 

território nacional, sendo destinada a todo e qualquer consumidor, pessoa física, 

com idade igual ou superior a 18 anos, residente e domiciliado no território 

nacional, que preencha as condições estabelecidas neste Regulamento.  

1.2 Esta oferta tem como objetivo estimular as vendas de produtos e serviços 

comercializados na plataforma IGUATEMI 365, os “Produtos Participantes”, 

com exceção dos seguintes produtos: medicamentos, armas, munições, 

explosivos, fogos de artifício ou estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus 

derivados.  

  

2. PERÍODO DE VALIDADE  

  

2.1 Esta oferta será válida a partir das 0h do dia 18/04/2022 até as 23h59min do dia 

08/05/2022 (horário de Brasília).  

2.2 Esta oferta também poderá ser encerrada ou interrompida, a critério exclusivo do 

IGUATEMI 365, em caso de suspeita de tentativas de fraudes, fraudes ou do uso 



de documentos falsos, dentre outras ações praticadas com o intuito de burlar as 

condições estabelecidas neste Regulamento e que possam prejudicar os 

objetivos almejados e a participação idônea de outros consumidores.  

2.3 Caso ocorram quaisquer das hipóteses previstas no item 2.2 deste Regulamento, 

tal fato será amplamente divulgado por meio do site www.iguatemi365.com.  

  

3. DO ITEM PROMOCIONAL  

  

3.1 Durante o período de validade desta oferta serão oferecidas unidades da 

nécessaire exclusiva da ONG Orientavida, o denominado “item 

promocional”.  

3.2 Caberá ao participante verificar a integridade do item promocional no ato do seu 

recebimento, oportunidade na qual será imediatamente realizada a troca do 

produto por outro em perfeito estado, se necessário for, observado o disposto na 

Lei nº 8.078/90.  

3.3 Em nenhum momento será permitida a conversão do referido item promocional 

em dinheiro, tampouco sua substituição por quaisquer outros produtos de igual 

ou semelhante natureza, o que viria a descaracterizar a presente oferta.  

  

4. COMO PARTICIPAR  

  

4.1 Para participar, basta que o consumidor interessado realize compras por meio 

da plataforma IGUATEMI 365 (site www.iguatemi365.com), a partir da 0h do dia 

18/04/2022 até as 23h59min do dia 08/05/2022 e, após, crie um cadastro ou 

atualize os dados cadastrais informando: (a) número do CPF; (b) data de 

nascimento no formato dd/mm/aaaa; (c) nome completo; (d) RG (não 

desclassificatório); (e) endereço completo; (f) telefone de contato, incluindo 

código de área; (g) estado civil; (h) gênero (não desclassificatório); (i) endereço 

de e-mail; e j) senha.  

4.1.1 Todos os participantes declaram que somente forneceram 

informações verdadeiras e corretas sobre si, passíveis de confirmação, e 

que não utilizaram qualquer artifício, tal como, mas não limitado, ao uso de 

informações de terceiros, informações incorretas, incompletas, que visem 

propositalmente burlar as regras de participação nesta oferta e que possam 

configurar crime de falsidade ideológica ou documental, cientes de que 

poderão responder administrativa, cível ou penalmente pelos atos 

praticados, sem prejuízo da desclassificação nesta oferta, que poderá 

ocorrer em qualquer momento.  

4.1.2 Os consumidores que, durante o período de participação desta oferta, 

realizarem compra(s) cuja somatória seja de valor igual ou superior a R$ 600,00 

(seiscentos reais) – mediante a emissão de um único comprovante de compra, 

farão jus ao recebimento de um item promocional descrito no item 3.1 acima, 

sendo o valor excedente descartado para fins de participação nesta oferta, 

conforme o exemplo abaixo:  
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Valor Total da Compra  

  

(mediante emissão um único 
comprovante fiscal emitidos dentro do 

período desta oferta)  
  

  

  

Quantidade de Itens Promocionais   

(observado o limite de um item promocional por 
compra e correspondente comprovante fiscal)  

  

R$ 600,00  Um item promocional   

R$ 800,00  Um item promocional e descartados R$ 200,00  

  

4.2 A atribuição do item promocional dar-se-á automaticamente pelo sistema após a 

adoção das providências indicadas nos itens acima, na proporção de uma 

unidade do item promocional a cada compra de, no mínimo, R$ 600,00 

(seiscentos reais), mediante a emissão do comprovante fiscal de compra 

correspondente.  

4.3 Nenhuma responsabilidade será assumida pela Empresa Promotora, no decorrer 

e posteriormente ao período de participação nesta oferta, por quaisquer 

problemas técnicos ou mau funcionamento que independam da atuação e/ou 

intervenção dessas, incluindo, sem limitação, as tentativas de fraude e 

falsificação, ressalvada a possibilidade de a Empresa Promotora realizar a 

desclassificação dos cadastros caso sejam detectadas e comprovadas 

ocorrências de fraude, independentemente do momento no qual isso ocorra.  

  

5. ENTREGA DO ITEM PROMOCIONAL  

  

5.1 Realizado o procedimento descrito acima, concluída a verificação dos dados do 

consumidor e preenchidas todas as condições de participação, o Participante 

fará jus ao item promocional, o qual ser-lhe-á entregue juntamente com os itens 

adquiridos em sua compra, sem qualquer ônus.  

  

6. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS  

  

6.1 A participação na presente oferta pressupõe o fornecimento válido, pelos 

consumidores, dos dados pessoais elencados no item 4.1 acima, os quais serão 

tratados com a implementação de medidas de segurança aptas a protegê-los. 

Caso já tenha fornecido seus dados anteriormente para participação em ofertas 

similares (ou caso venha a participar de futuras), não será necessário fornecê-

los novamente.  

6.2 Nos termos da legislação aplicável, os dados pessoais coletados por ocasião da 

presente campanha serão utilizados para a finalidade de operacionalizar a 

presente oferta, viabilizar a comunicação com os consumidores participantes, 

estimular as vendas de produtos e serviços e analisar padrões e preferências de 

consumo, inclusive para a veiculação de ofertas de produtos, campanhas 

promocionais, convites para eventos e demais comunicados relacionados ao 

outlet.  



6.3 Os dados coletados no escopo da presente oferta serão utilizados e mantidos 

pelo tempo necessário para satisfazer as finalidades que ensejaram as 

atividades de tratamento.  

6.4 Dentro dos limites legais aplicáveis, o consumidor interessado poderá exercer os 

direitos previstos no art. 18 da Lei Geral de Proteção de Dados - tais como 

confirmação de existência e acesso aos dados pessoais tratados, correção de 

dados incompletos, inexatos ou desatualizados e eliminação de dados – através 

do canal descrito no item 8.1 abaixo.  

  

7. DIVULGAÇÃO DA OFERTA  

  

7.1 A presente oferta será divulgada por meio da plataforma IGUATEMI 365 (site 

www.iguatemi365.com) e por outros meios à critério da Empresa Promotora.  

7.2 Eventuais alterações, prorrogações, comunicados e/ou outros que sejam 

relacionados a presente oferta serão disponibilizados aos consumidores 

interessados pelos mesmos meios de divulgação acima indicados.  

7.3 Este Regulamento ficará disponível no site www.iguatemi365.com.  

  

8. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

  

8.1 As eventuais dúvidas, omissões e/ou controvérsias oriundas do presente  

Regulamento deverão ser encaminhadas por escrito ao Serviço de Atendimento ao 

Consumidor (SAC) do IGUATEMI 365 pelo meio utilizado para a participação, que 

apresentará a solução aos questionamentos de forma soberana e irrevogável.  

8.2 A participação do consumidor nesta oferta promocional caracterizará a 

aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições deste 

Regulamento, bem como dos demais comunicados.  

8.3 Ficará vedada a participação dos sócios, diretores, acionistas, lojistas, 

funcionários e colaboradores da Empresa Promotora IGUATEMI 365, bem como, 

dos sócios, funcionários e colaboradores das empresas prestadoras de serviços 

que se envolverem diretamente nos processos de planejamento, elaboração e 

execução desta oferta.  

8.3.1 A identificação acima será de responsabilidade da Empresa Promotora e 

as participações nesta oferta de Participantes Impedidos, se identificadas, serão 

consideradas inexistentes.  

8.4 Os participantes desta oferta estão cientes de que o IGUATEMI 365 fará uso de 

suas informações pessoais, conforme descrito no item 8.2 acima, para fins 

promocionais, mediante o envio de e-mail marketing de ofertas de produtos, 

campanhas promocionais, convites para eventos e demais comunicados 

relacionados ao outlet, respeitadas as solicitações de descadastramento (opt-

out).  

8.5 Esta oferta enquadra-se no conceito de valor agregado ao produto, de modo que 

os itens promocionais oferecidos aos consumidores terão seus custos de 

aquisição e de distribuição pagos pelo IGUATEMI 365.  

8.6 A presente oferta não envolve modalidade de distribuição gratuita de prêmio, 

sendo, portanto, dispensada a necessidade de prévia autorização governamental 

nos termos da Lei nº 5.768/71 e do Decreto nº 70.951/72.  
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