
1 - EMPRESA PROMOTORA: Construir.aí 

1.1 - Empresa Mandatária: 

Razão Social: FERNANDO APARECIDO COSTA 06564411944. 

Endereço: RUA PAVÃO Número: 564 Bairro: COSTA E SILVA Município: 

JOINVILLE UF: SC CEP: 89220-200 CNPJ nº: 33.087.564/0001-62 

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Assemelhada a Sorteio 

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 

Todo o território nacional.  

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO: 12/12/2019 a 23/12/2019 

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 12/12/2019 a 22/12/2019 

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: 

Este Regulamento visa determinar as regras do sorteio de um vale-

compras no valor de R$ 1 mil, referentes à promoção de Natal do site 

Construir.aí, denominada Natal.aí.  

Período da Promoção: de 12/12/2019 às 20h00m a 23/12/2019 às 

10h00m. 

Período de Participação: Das 20h00m de 12/12/2019 às 23h59m de 

22/12/2019 (data final de participação). Horário oficial de Brasília. 

Sorteios: Será realizado, durante todo o período da promoção, 1 (um) 

sorteio de um vale-compras no valor de R$ 1 mil (Um mil reais). O valor 

integral deve, obrigatoriamente, ser gasto nas empresas parceiras do 

site Construir.aí, que estão devidamente cadastradas na plataforma 

www.construir.ai, em suas respectivas categorias. É de critério do 

vencedor do vale-compras escolher em qual parceiro quer investir seu 

prêmio.  

O Construir.aí não é responsável pela negociação entre o vencedor do 

prêmio e a empresa em que ele deseja investir sua premiação, assim 

como não se responsabiliza por entrega de mercadoria nem pagamento 

de frete. É de responsabilidade do sorteado a retirada da mercadoria e 

seu respectivo frete, se houver.   

http://www.construir.ai/


Poderão participar da presente promoção todos os consumidores 

pessoa física interessados, maiores de 18 (dezoito) anos completos na 

data de participação, residentes e domiciliadas no território nacional, 

que possuam CPF válido (não bloqueado) e preencham todas as 

condições do regulamento da promoção.   

Para participar os interessados deverão seguir os seguintes passos:  

Participação: 

1. Acessar o Instagram do Construir.aí (@construiraisc) e marcar 3 

(três) amigos na postagem oficial da Promoção Natal.aí.  

2. É obrigatório ainda seguir o perfil.   

3. Acessar o site da promoção (www.construir.ai), realizar seu 

cadastro preenchendo os campos ali solicitados, e, por fim, retirar 

seu comprovante de participação na promoção.  

Cada participante (identificado pelo seu e-mail) poderá participar no 

máximo 1 (uma) vez durante o período de participação da promoção.  

12 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: 

Será desclassificado o participante que não completar quaisquer uma 

das etapas obrigatórias, listadas no tópico “Participação”, e que não 

tiver 18 anos completos e CPF válido.  

13 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

A comunicação com o ganhador se dará através de telefone ou e-mail 

informados em seu cadastro, e a divulgação do ganhador será feita 

através da internet, pelo site www.construir.ai e Instagram 

(@construiraisc). O nome do ganhador ficará disponível no site por pelo 

menos 5 (cinco) dias corridos. O nome do ganhador só será divulgado 

após aprovado pela empresa promotora como ganhador de fato, após a 

submissão de todas as etapas solicitadas para validação da premiação.  

14 - ENTREGA DOS PRÊMIOS: 

Na entrega do prêmio, o ganhador deverá apresentar um documento 

oficial com foto. O crédito de R$ 1 mil estará disponível no dia 

23/12/2019, logo após a efetivação do sorteio.  

A retirada do vale-compras será entregue pessoalmente na Rua Pavão, 

564, Bairro Costa e Silva, Joinville, SC. Ou ainda, por e-mail, no 

http://www.construir.ai/
http://www.construir.ai/


endereço cadastrado no momento da participação do sorteio. Fica a 

critério do ganhador a escolha desta modalidade.   


