REGULAMENTO DO SORTEIO – 7ª SÉRIE

A Sociedade Brasileira de Pediatria, associação sem fins lucrativos, com sede na
Rua Santa Clara, nº 292, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 33.653.080/0001-33, com base no presente Regulamento, promoverá no
período de Março de 2016 a Fevereiro de 2017, entre os associados, mediante as
cláusulas e condições aqui estipuladas, o sorteio de 12 (doze) Tablets.

1. DA INICIATIVA:

1.1. Esta iniciativa é de caráter associativo, e não sujeita
a regulamentação prevista na Lei 5.768/71, por não se
vincular a compra de bem ou serviços, é destinada
exclusivamente aos associados da Sociedade Brasileira
de Pediatria que estejam quites com suas obrigações
sociais, exceto os membros da Diretoria eleita, e seus familiares diretos (cônjuges,
e ascendentes e descendentes), até as datas dos sorteios previstas no calendário,
conforme item 2.3.

2. DO SORTEIO E RESULTADO

2.1. Será sorteado, mensalmente, por região, 1 (um) tablet novo, tendo como
configuração mínima: Android 4.4, Processador Quad Core 2.3 GHZ, Memória
16GB, WI-fi + 4G, Tela 8”, Câmera 5MP, bateria de até 43 horas de duração e
garantia do fabricante de 12 MESES.
2.2. O equipamento sorteado não poderá, em nenhuma hipótese, ser substituído
por qualquer outro bem ou convertido em dinheiro.

2.3. Os sorteios serão realizados através de um sistema gerenciador e monitorados
por um representante de firma de auditoria independente na sede da SBP, que
estará aberta aos associados para acompanhamento, de 08:00 às 17:00 horas, de
acordo com o calendário abaixo:

Nº

Data

Região

Nº

Data

Região

1º

18/03/2016

Nordeste

7º

19/09/2016

Nordeste

2º

18/04/2016

Sudeste

8º

18/10/2016

Sudeste

3º

18/05/2016

Centro-Oeste

9º

18/11/2016

Sul

4º

17/06/2016

Sul

10º

19/12/2016

Sudeste

5º

18/07/2016

Sudeste

11º

18/01/2017

Centro-Oeste

6º

18/08/2016

Norte

12º

17/02/2017

Sudeste

2.4. A quantidade de sorteios demonstrada no item 2.3, foi estabelecida,
proporcionalmente, de acordo com a quantidade média de associados adimplentes
ocorrida no ano de 2015, por cada região.

2.5. O sistema de sorteios, de propriedade de Adilson Gonçalves de Andrade, é um
gerenciador público (freeware) feito em planilha do Excel utilizando os recursos
macros, podendo ser acessado através do site http://superdownloads.uol.com.br.

2.6. Os sorteios serão efetuados a partir de uma relação gerada pelo sistema de
cadastro da SBP com os nomes dos associados adimplentes, automaticamente
participantes da iniciativa, em ordem alfabética (de A a Z) e por região, conforme
calendário no item 2.3.

2.7. Na relação gerada pelo sistema de cadastro da SBP, os associados
adimplentes serão identificados através do número de registro de sorteio
correspondente a sua colocação linear constante da tabela em Excel, conforme
exemplo demonstrado no item 2.8.1.

2.8. O associado contemplado será definido através de um comando manual do
sistema gerenciador, que sorteará aleatoriamente cinco números de registro
constante da tabela em Excel a serem coincididos com a relação de associados
adimplentes gerada pelo sistema de cadastro da SBP, conforme exemplo
demonstrado no item 2.8.1.

2.8.1. Em cada data de sorteio, de acordo com o item 2.3, serão sorteados cinco
números de registro. Se o primeiro registro sorteado representar um associado
impossibilitado de ser contemplado, por motivos adversos, prevalecerá o associado
representado pelo segundo registro sorteado e assim sucessivamente, conforme
exemplo demonstrado abaixo.

Relação dos associados
adimplentes da região
“Centro-Oeste” gerada pelo
sistema de cadastro da SBP.

Total de registros = 1.185

Total de associados adimplentes
na região “Centro-Oeste”.

Sistema gerenciador
público de sorteios.

Relação dos associados
adimplentes da região “CentroOeste” gerada pelo sistema de
cadastro da SBP e copiada
para o Excel.

1º registro sorteado = 231

Associada contemplada:
Dra. Karinne Cardoso Muniz
matrícula 129.318

2.9. Se, por qualquer motivo de força maior, não houver o sorteio na data prevista
no calendário no item 2.3, a SBP processará o sorteio, imediatamente, no dia
subseqüente e assim sucessivamente.

3. DA ENTREGA E DIVULGAÇÃO

3.1. O associado contemplado será comunicado por escrito, mediante telegrama
enviado para seu endereço cadastrado junto à SBP, e o resultado será divulgado
no site da SBP (www.sbp.com.br) e no jornal SBP Notícias.

3.2. A entrega do equipamento acontecerá em até 20 (vinte) dias úteis após o
sorteio, no escritório da filiada do Estado domiciliar do associado sorteado.

3.3. O associado contemplado concorda, desde já, na utilização de seu nome e/ou
imagem para a divulgação deste evento pelo período de duração da iniciativa, sem
que isso traga qualquer tipo de ônus para a Sociedade Brasileira de Pediatria.
Caso não concorde, o contemplado deverá se manifestar formalmente junto à SBP.

3.4. Para retirar o equipamento, o associado contemplado deverá comparecer
munido de identidade, ou nomear um representante legal através de procuração
com poderes específicos para tal finalidade.

3.5. O associado contemplado, após o recebimento do equipamento, deverá
assinar o respectivo recibo de entrega, contendo seus dados pessoais de
identificação (nome completo, matrícula de associado, endereço completo, nº do
CPF, nº do RG, com órgão emissor, nº do CRM e telefone).

3.6. Na hipótese de o associado contemplado não reivindicar o equipamento até
120 dias após a data de cada sorteio, o direito ao referido equipamento
prescreverá, sendo o mesmo incorporado ao patrimônio da Sociedade Brasileira de
Pediatria.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. Os casos omissos e situações não previstas no presente regulamento serão
avaliados e decididos de forma inapelável e irrecorrível pela Diretoria Executiva da
Sociedade Brasileira de Pediatria.

4.2. O foro competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
Regulamento é o da cidade do Rio de Janeiro/RJ, com renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

Rio de Janeiro, 09 de Março de 2016.

Dr. Eduardo da Silva Vaz
Presidente da SBP

Dra. Marilene Augusta R. Crispino Santos
Secretária Geral da SBP

