
 

Regulamento 

 

1 - Ao adquirir este Certificado de Contribuição você estará contribuindo para o INSTITUTO 

BENEFICENTE COMUNICADORES DO AMOR - IBCDA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, CNPJ: 32.510.019/0001-74, com sede na rua Anisio Costa, número 120, bairro 

Livramento, Município de Vitória de Santo Antão - Pernambuco. 2- A missão do INSTITUTO 

BENEFICENTE COMUNICADORES DO AMOR - IBCDA é a realização de ações sociais, culturais, 

religiosas , recreativas , desportivas,  educativas e na área da saúde, através da mobilização em 

rede, de modo a incluir e integrar pessoas carentes de recursos no meio social. 3- Adquirindo 

este Certificado de Contribuição você passa a concorrer nos sorteios de prêmios nele previstos. 

4- O INSTITUTO BENEFICENTE COMUNICADORES DO AMOR – IBCDA é uma Sociedade Civil de 

Utilidade Pública, devidamente constituída sob as leis brasileiras, e com fulcro na Lei nº 

13.204/2015, artigo 84B, inciso III, concede a ela o direito a realização de sorteios com 

distribuição de prêmios para angariar recursos para suas obras filantrópicas, portanto o 

Certificado de Contribuição CANAVIAL DE PRÊMIOS é o resultado da união do marketing e mídia 

do bem, resultando em incentivo a doações para manter o trabalho social do INSTITUTO 

BENEFICENTE COMUNICADORES DO AMOR - IBCDA. 5- O adquirente concorrerá em todos os 

sorteios previstos no anverso deste Certificado de Contribuição, sendo contemplado em alguma 

premiação respectiva ao sorteio, o referido Certificado de Contribuição estará automaticamente 

excluído dos demais sorteios respectivos a data do sorteio. 6- SORTEIOS: O adquirente 

concorrerá na seguinte modalidade de sorteio: Globos da Sorte: Para cada prêmio haverá uma 

apuração distinta. De um globo contendo 60 bolas numeradas de “01” a “60”, serão extraídas 

seguidamente, e anunciadas, tantas bolas quantas sejam necessárias até que seja completado 

pelo menos um conjunto de 20 de dezenas correspondente ao prêmio que está sendo sorteado. 

Também será sorteado GIRO DA SORTE realizado pelo sistema, por meio de um processo 

Randômico, no qual, a quantidade de sorteados se dará ao número de GIROS DA SORTE contido 

no anverso deste Certificado de Contribuição. 7- PRÊMIOS: 7.1- Os prêmios são aqueles 

especificados no anverso deste Certificado de Contribuição. 7.2- Caso haja mais de um 

contemplado para o mesmo prêmio, este será pago exclusivamente em dinheiro e rateado em 

partes iguais entre os sorteados. 7.3- Para o recebimento do prêmio, quando contemplado, o 

Adquirente deverá apresentar este Certificado (documento original) com o respectivo selo de 

autenticação, em perfeito estado e sem rasuras, RG e CPF ativo, comprovante de residência 

atualizado e dados bancários. 7.4- O pagamento da premiação será disponibilizado pela empresa 

DORNELLAS E DORNELAS AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA, CNPJ: 29.366.166/0001-08, 

com sede à Avenida Mariana Amália, nº 285, loja 01, bairro Matriz, Vitória de Santo Antão/PE, 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados a partir da data do sorteio através de crédito em 

conta (via TED – Transferência Eletrônica Disponível) de titularidade do contemplado, sendo 

interrompida a contagem do prazo até a entrega de todos os documentos e informações válidos. 

8- DA DATA, HORA E LOCAL DOS SORTEIOS: Os sorteios aqui previstos, serão realizados por conta 

e ordem, conforme previsão contratual pela DORNELLAS E DORNELAS AGENCIAMENTO DE 

NEGÓCIOS LTDA, CNPJ: 29.366.166/0001-08, na sede da TV VITORIA, localizada na Avenida 

Henrique de Holanda, nº 25 – KM 50 / BR 232, Vitória do Santo Antão/PE, com a presença de 

auditoria independente, em auditório aberto ao público na data, hora e local especificados no 

anverso deste Certificado de Contribuição. 9- Os direitos e obrigações decorrentes deste 



 

Certificado prescrevem no prazo estabelecido na Legislação. 10- Na hipótese de extravio do 

Certificado de Contribuição, a responsabilidade será exclusivamente do adquirente. 11- Ao 

adquirir o Certificado de Contribuição, o adquirente concorda desde já e sem ônus a utilização 

de seu nome, sua voz e imagem para a divulgação desta campanha. 12- O foro competente para 

dirimir eventuais questões oriundas do presente Regulamento será o do domicílio do 

adquirente. 13 - Fica expressamente proibida a venda deste Certificado de Contribuição para 

menores de 16 anos. 


