
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 

 
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 

“APLICAÇÃO PREMIADA CREDISIS” 
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Regulamento da Promoção “Aplicação Premiada CrediSIS” -  CrediSIS – Central de Cooperativas de Crédito Ltda – 

Aprovado na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2022. 

1.0 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Razão Social: CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA 

Nome Fantasia: CREDISIS CENTRALCREDI 

Endereço: Av. Marechal Rondon, 1673, Sala B, 76.900-121, Centro, Ji-Paraná/RO 

CNPJ: 04.632.856/0001-30 

2.0 - Nome da promoção: Aplicação Premiada CrediSIS 

3.0 – MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Assemelhado a Sorteio 

4.0 – ÁREA DE OPERAÇÃO DO EVENTO: Alta Floresta D'Oeste/RO; Alto Alegre dos Parecis/RO; Alto 

Paraíso/RO; Alvorada do Oeste/RO; Ariquemes/RO; Buritis/RO; Cacoal/RO; Cujubim/RO; Espigão do 

Oeste/RO; Jaru/RO; Ji-Paraná/RO; Machadinho D'Oeste/RO; Nova Brasilândia D'Oeste/RO; Nova 

Mamoré/RO; Nova Dimensão/RO; Nova União/RO; Novo Horizonte D'Oeste/RO; Ouro Preto do 

Oeste/RO; Pimenta Bueno/RO; Porto Velho/RO; Presidente Médici/RO; Rolim de Moura/RO; São 

Francisco do Guaporé/RO; São Miguel do Guaporé/RO; Seringueiras/RO; Teixeirópolis/RO; Urupá/RO; 

Vale do Paraíso/RO; Vale do Anari/RO; Vilhena/RO; Várzea Grande/MT; Rio Branco/AC; Belém/PA.  

5.0 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: de 00h00 do dia 23/5/2022 até às 23h59 do dia 21/12/2022. 

6.0 - DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO: 23/5/2022 até 28/12/2022. 

7.0 - PRODUTOS OBJETOS DA PROMOÇÃO: 

7.1. A presente campanha está vinculada a aquisição de produtos ou serviços por parte de associados 

ativos, pessoas físicas e jurídicas, primeiros titulares da conta corrente, atuais ou futuros que 

comercializados nas agências/Postos de Atendimento (PA’s) participantes (relação constante no 

ANEXO I). 

8.0 - QUANTIDADE, DESCRIÇÃO DETALHADA, VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS PRÊMIOS 

Qtde. Descrição do Prêmio Valor Unit. (R$) Valor Total (R$) 

13 

Motocicleta* 0km, da marca Yamaha, Modelo 

Crosser, Motor 150-S, à gasolina, ABS, ano de 

fabricação 2022, ao modelo 2022, na cor sólida 

disponível.  

19.990,00 259.870,00 

01 
Integralização de capital junto a cooperativa 

promotora 
50.000,00 50.000,00 

60 
Integralização de capital junto a cooperativa 

promotora 
4.000,00 240.000,00 

01 Aplicação RDC CrediSIS** 100.000,00 100.000,00 

24 
Smart TV 50" UHD Processador Crystal 4k 

modelo 50AU7700, Marca Samsung 
2.669,00 64.056,00 

12 
Smartphone 13 128gb, Wi-Fi Tela 6.1'' Câmera 

Dupla, Marca Apple 

                 

5.849,10  
70.189,20 

01 

Automóvel* 0km da marca Ford, modelo Ranger, 

Modelo XLS 2.2 C.D Automática 4x2, Diesel, 4 

portas, Ano de fabricação 2022, ano modelo 

2022, cor sólida disponível. 

 

219.900,00 219.900,00 
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8.1. Total de prêmios distribuídos: 112 (cento e doze) prêmios 

8.2. Soma total de prêmios distribuídos: R$ 1.004.015,20 (um milhão, quatro mil e quinze reais e 

vinte centavos) 

(*) O automóvel e motocicletas serão entregues livres e desembaraçados de qualquer ônus fiscal (IPVA, 

Emplacamento, Licenciamento etc.). Não será possível trocar o automóvel pelo valor em dinheiro. 

(**) O valor da aplicação só poderá ser resgatado após 30 (trinta) dias a contar da data da entrega do 

prêmio. 

9 – Critério de Participação: 

9.1. Poderão participar desta promoção associados Pessoas Físicas e Jurídicas com sede/domiciliadas 

em território nacional, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ ou Cadastro de Pessoa 

Física - CPF válidos*, primeiros titulares da conta corrente, atuais e futuros respectivamente, que 

realizarem operações financeiras como subscrição para integralização em Capital Social e aplicação 

em RDC (Recibo de Depósito Cooperativo), conforme detalhamento a seguir, e que durante o período 

de vigência da campanha (00h00 do dia 23/5/2022 até às 23h59 do dia 21/12/2022) realizarem as 

transações descritas neste regulamento. 

(*) Incluindo os associados como Diretores, presidente, vice-presidente, conselheiros (efetivos e 

suplentes), dirigentes, colaboradores, estagiários e jovens aprendizes, incluindo filhos, cônjuges. 

Produto  Critério  
Qtd. de elemento 

sorteável(is)  

Novas integralizações de Capital Social, 

excluindo os juros ao capital e sobras  

A cada R$ 250,00 (duzentos 

e cinquenta reais) 

integralizados. 

3 elemento(s) 

sorteável(is) 

Aplicação RDC até 360 dias de carência mínima 
A cada R$ 500,00 

(quinhentos reais) aplicados.  

1 elemento(s) 

sorteável(is) 

Aplicação RDC acima de 361 dias carência 

mínima 

A cada R$ 500,00 

(quinhentos reais) aplicados.  

2 elemento(s) 

sorteável(is) 

Observações:  

(1) O eventual saldo remanescente resultante do cálculo indicado nos itens anteriores, que não seja 

suficiente para completar o múltiplo R$250,00 subscritos para integralização em Capital Social, e para 

o múltiplo R$ 500,00 será descartado e não poderá ser cumulado com os valores de novas 

integralizações e aplicações, para fins de geração de novos cupons. 

Exemplo: O(A) associado(a) subscreveu R$ 300,00 = 3 elemento(s) sorteável(is) e descarte do saldo 

remanescente de R$ 50,00. 

(2) Serão limitadas as pessoas físicas e jurídicas ao máximo de elemento(s) sorteável(is) entregues 

durante a vigência da campanha, de acordo com regras a seguir: 

a) Integralização de Capital Social: PF/PJ = 1.200 elemento(s) sorteável(is) mês por PF/PJ, ou seja, 

(400 x 3 = 1.200) elemento(s) sorteável(is), totalizando 8.400 elemento(s) sorteável(is) ao final da 

campanha; (limitado o valor mês de R$ 100 mil); 

b) Aplicação em RDC até 360 dias: PF/PJ = 200 elemento(s) sorteável(is) mês por PF/PJ, ou seja, (200 

x 1 = 200) elemento(s) sorteável(is), totalizando 1.400 elemento(s) sorteável(is) ao final da campanha;  

(limitado o valor mês de R$ 100 mil); 
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c) Aplicação em RDC acima 361 dias: PF/PJ = 400 elemento(s) sorteável(is) mês por PF/PJ, ou seja, 

(200 x 2 = 400) elemento(s) sorteável(is), totalizando 2.800 elemento(s) sorteável(is) ao final da 

campanha; (limitado o valor mês de R$ 100 mil). 

(3) Para se habilitar a premiação o(a) participante deverá estar com o valor total objeto de participação 

ativo, ou seja, se houver resgate total e/ou parcial do valor, o mesmo será desclassificado, e a 

premiação será repassada para um próximo contemplado válido, conforme descrição neste 

regulamento.  

9.2 – Número de Elementos Sorteáveis que serão emitidos: Serão emitidos, durante toda 

campanha, 200.000.000 (duzentos milhões) de elementos sorteáveis.  

9.3 – SÉRIES E NUMERAÇÃO: Serão emitidas, durante toda campanha, 2000 séries, numeradas de 

0000 a 1999. Cada série será composta por 100.000 (cem mil) números sendo elas numeradas de 

00.000 a 99.999.  

9.4 – RELAÇÃO DAS SÉRIES DISTRIBUÍDAS, PERÍODOS DE PARTICIPAÇÕES; DATAS DOS 

SORTEIOS; ABRAGÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO E PREMIAÇÃO:  

Séries 

emitidas 

Período de participação Abrangência de 

participação  

Data do sorteio 

Loteria Federal  

 

 

 

 

 

 

 

0000 a 1999 

23/05/2022 às 00:00h até 22/06/2022 

às 23:59h 

Todas as agências 

participantes 

29/06/2022 

23/05/2022 às 00:00h até 20/07/2022 

às 23:59h 

Todas as agências 

participantes 

27/07/2022 

23/05/2022 às 00:00h até 24/08/2022 

às 23:59h 

Todas as agências 

participantes 

31/08/2022 

23/05/2022 às 00:00h até 21/09/2022 

às 23:59h 

Todas as agências 

participantes 

28/09/2022 

23/05/2022 às 00:00h até 19/10/2022 

às 23:59h 

Todas as agências 

participantes 

26/10/2022 

23/05/2022 às 00:00h até 23/11/2022 

às 23:59h 

Todas as agências 

participantes 

30/11/2022 

23/05/2022 às 00:00h até 21/12/2022 

às 23:59h 

Todas as agências 

participantes 

28/12/2022 

(*) ou até se esgotar as quantidades de números da sorte, visto que o universo é limitado. 

9.4.1 – DISTRIBUIÇÃO DA PREMIAÇÃO, POR SORTEIO 

PREMIAÇÃO CORRESPONDENTE AO 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º SORTEIO: 

Do 1º e 2º Prêmio da Loteria Federal do Brasil identificado, conforme critérios estabelecidos 

neste regulamento: 01 Motocicleta 0km, da marca Yamaha, Modelo Crosser, Motor 150-S, à gasolina, 

ABS, ano de fabricação 2022, ao modelo 2022, na cor sólida disponível no valor de R$ 19.990,00. 

Do 3º e 4º Prêmio da Loteria Federal do Brasil identificado, conforme critérios estabelecidos 

neste regulamento: 01 Smartphone 13 128gb, Wi-Fi Tela 6.1'' Câmera Dupla, Marca Apple no valor 

de R$ 5.849,10. 

Do 5º ao 8º Prêmio da Loteria Federal do Brasil identificado, conforme critérios estabelecidos 

neste regulamento: 01 Smart TV 50" UHD Processador Crystal 4k modelo 50AU7700, Marca 

Samsung, no valor de 2.669,00. 
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Do 9º e 18º Prêmio da Loteria Federal do Brasil identificado, conforme critérios estabelecidos 

neste regulamento: 01 Integralização de capital junto a cooperativa promotora no valor de R$ 

4.000,00. 

Total de premiação distribuída, por apuração: 18 (dezoito) 

PREMIAÇÃO CORRESPONDENTE AO 7º SORTEIO: 

1º Prêmio da Loteria Federal do Brasil identificado, conforme critérios estabelecidos neste 

regulamento: 01 Automóvel 0km da marca Ford, modelo Ranger, Modelo XLS 2.2 C.D Automática 

4x2, Diesel, Ano de fabricação 2022, ano modelo 2022, 4 portas, cor sólida disponível no valor de               

R$ 219.900,00. 

2º Prêmio da Loteria Federal do Brasil identificado, conforme critérios estabelecidos neste 

regulamento: 01 Aplicação RDC CrediSIS no valor de R$ 100.000,00. 

3º Prêmio da Loteria Federal do Brasil identificado, conforme critérios estabelecidos neste 

regulamento: 01 Integralização de capital junto a cooperativa promotora no valor de R$ 50.000,00. 

4º Prêmio da Loteria Federal do Brasil identificado, conforme critérios estabelecidos neste 

regulamento: 01 Motocicleta 0km, da marca Yamaha, Modelo Crosser, Motor 150-S, à gasolina, ABS, 

ano de fabricação 2022, ao modelo 2022, na cor sólida disponível no valor de R$ 19.990,00. 

Total de premiação distribuída, por apuração: 4 (quatro) 

9.5 Entrega dos elementos sorteáveis:   

9.5.1 Respeitado o disposto nesse regulamento, o associado receberá números da sorte conforme 

regras definidas neste regulamento e cada número atribuído concorrerá aos sorteios. Os números são 

randômicos e não seguem sequência lógica.   

9.5.2 Os associados poderão consultar seus números da sorte e o regulamento completo através do 

site da promoção https://campanha.credisis.com.br/aplicacaopremiada ou na sua agência. Os números 

da sorte estarão disponíveis para consulta dos participantes em até 07 dias a contar da data da 

transação objeto de participação. 

9.5.3 No comprovante de participação, constarão 9 (nove) números, sendo que os 4 (quatro) primeiros 

números correspondem a série, e os 5 (cinco) últimos números correspondem ao número do elemento 

sorteável, conforme exemplo abaixo.  

111155881 = 1111 (série participante); 55881 (número do elemento sorteável) 

9.5.4. Os associados terão até 48 (quarenta e oito) horas a partir da data de publicação da informação 

dos números da sorte para dirimirem dúvidas e realizarem eventuais reclamações de números da sorte 

não atribuídos. As dúvidas e reclamações deverão ser realizadas nas agências ou através do 0800 648 

0020 ou endereço https://denuncias.credisis.com.br/ 

9.6 – Adesão à Campanha  

9.6.1. A adesão à promoção se dará de forma automática. Apenas o associado titular cadastrado na 

promoção poderá solicitar a exclusão diretamente em uma das agências/PA’s.  

10 – FORMA DE APURAÇÃO: A identificação dos elementos sorteáveis contemplados se dará por 

meio de 2 (duas) etapas. A primeira tem o objetivo de identificar a série válida para participar no sorteio. 

A segunda serve para visualizar os elementos sorteáveis contemplados. 

10.1 - 1ª etapa: Definição da série válida para o sorteio 

A definição da série participante se dará a partir das dezenas simples do 1º ao 4º prêmio, 

lidos de cima para baixo, da Extração da Loteria Federal.  

https://campanha.credisis.com.br/aplicacaopremiada
https://denuncias.credisis.com.br/
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10.2 - Caso o número de série encontrada seja superior/inferior (maior/menor) da série da apuração, 

deverá ser subtraída/adicionado a quantidade de séries da apuração (2000), do número de série 

encontrado, tantas vezes quantas forem necessárias, até que o número obtido esteja dentro do 

intervalo de séries da apuração. 

Exemplo: 

 

1º prêmio: 57.613  

2º prêmio: 42.762 

3º prêmio: 20.211 

4º prêmio: 59.896 

5º prêmio: 13.725 

Série válida para o sorteio: 1619 

10.2 - 2ª etapa: Definição dos números contemplados 

B.1) O primeiro elemento sorteável contemplado será o elemento cujo número coincidir, 

exatamente, com as dezenas simples dos números sorteados na Loteria Federal do Brasil, no sentido 

de cima (1º prêmio) para baixo (5º prêmio). Os demais contemplados serão sempre os 

imediatamente superiores (distribuídos e válidos) ao primeiro número investigado. 

Exemplo (considerando o 1º sorteio) 

1º prêmio: 57.613 

2º prêmio: 42.762 

3º prêmio: 20.211 

4º prêmio: 59.896 

5º prêmio: 13.725 

Considerando o exemplo para o 7º sorteio: 

1º prêmio identificado: 32.165 da série 1619 

Forma de apresentação do número contemplado: 161932165 (1619 = série) ; (32165 = número do 

elemento sorteável) 

2º prêmio identificado: 32.166 da série 1619 

Forma de apresentação do número contemplado: 161932166 (1619 = série) ; (32166 = número do 

elemento sorteável) 

3º prêmio identificado: 32.167 da série 1619 

Forma de apresentação do número contemplado: 161932167 (1619 = série) ; (32167 = número do 

elemento sorteável) 

4º prêmio identificado: 32.168 da série 1619 

Forma de apresentação do número contemplado: 161932168 (1619 = série) ; (32168 = número do 

elemento sorteável) 

RESSALVAS: 
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C.1) No caso de não ter sido distribuído o “Primeiro número da sorte” apurado ou não atenda aos 

critérios de participação, dar-se-á a entrega do(s) prêmio(s), alternadamente, ao “Elemento sorteável” 

imediatamente superior, dentro da mesma série, ou, na falta deste, ao imediatamente inferior, 

repetindo-se tal procedimento até que se encontre um “Elemento sorteável” distribuído mais próximo 

ao apurado com base no resultado da loteria federal. Os demais números contemplados, serão, 

sempre, os imediatamente superiores ao primeiro elemento sorteável contemplado. No caso de se 

alcançar o número sequencial inicial ou final, buscar-se-á apenas os imediatamente superiores e 

inferiores, respectivamente. 

C.2) Caso não tenha sido distribuído nenhum “Elemento sorteável” na série apurada, deve-se repetir o 

procedimento descrito no parágrafo anterior para todas as séries que compõem a apuração, 

alternadamente para a série imediatamente superior, ou, na falta desta, para a imediatamente inferior. 

No caso de se alcançar a série inicial ou final, buscar-se-á apenas as imediatamente superiores e 

inferiores, respectivamente.  

C.3) No caso de não haver extração da Loteria Federal do Brasil nas datas estipuladas, o sorteio será 

pela Loteria Federal do Brasil imediatamente posterior.  

Exemplo de Ressalva 1 (identificação do número contemplado): 

 

1º Número 

Sorteado 

Número Validação 

32165 Elemento sorteado não distribuído.  

 

 

Nova busca pelo 1º ganhador: 

  2º número procurado (Inferior)  1º número procurado (Superior) 

 

 Elemento sorteado não distribuído 32164     32166 Elemento sorteado não distribuído  

             3º número procurado (Superior) 

        

                                 Número distribuído 

1º Sorteado: 32167 

 

10.3- Critérios de Desclassificação: Serão sumariamente excluídos da promoção os participantes 

que tentarem fraudar ou burlar as regras estabelecidas no regulamento e/ou utilize meios mecânicos, 

robóticos ou fraudulentos para interferir na promoção. Nestes casos, a promotora poderá 

responsabilizar em nível penal e civil os autores destas ações. 

11– ENDEREÇO DO LOCAL DE EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS: 

Os prêmios ficarão expostos, por meio de materiais promocionais e no site da campanha: 

https://campanha.credisis.com.br/aplicacaopremiada 

12 – DATAS, HORÁRIOS DOS SORTEIOS: Os sorteios ocorrerão via Loteria Federal do Brasil a serem 

realizadas, sempre às 19h, conforme datas descritas no item 9.4. 

32165 

32167 

https://campanha.credisis.com.br/aplicacaopremiada


 
 

 

8 
Regulamento da Promoção “Aplicação Premiada CrediSIS” -  CrediSIS – Central de Cooperativas de Crédito Ltda – 

Aprovado na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2022. 

13 – AFERIÇÃO DOS RESULTADOS: 

As aferições serão realizadas sempre na sede da cooperativa promotora com início às 10 horas, nas 
datas abaixo:  
1º sorteio: 01/07/2022 

2º sorteio: 29/07/2022 

3º sorteio: 02/09/2022 

4º sorteio: 30/09/2022 

5º sorteio: 28/10/2022 

6º sorteio: 02/12/2022 

7º sorteio: 30/12/2022 

14 – FORMA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTEMPLADO: 

14.1. O(s) contemplado(s) será(ão) notificado(s) por intermédio de telefonema ou e-mail em até 48 

horas após a realização da aferição do resultado. A empresa manterá um banco de dados com os 

dados dos participantes e seus respectivos números de ordem e série, e após os sorteios promoverá a 

identificação dos contemplados junto ao referido banco de dados e comprovação fiscal de sua compra 

e participação de acordo com o Regulamento da Campanha. 

14.2. Forma de divulgação do resultado: Os nomes e os números da sorte dos contemplados serão 

divulgados no site da promoção https://campanha.credisis.com.br/aplicacaopremiada a partir das datas 

de aferição dos resultados e ficarão disponibilizadas até o final da campanha. 

15 – ENDEREÇO COMPLETO DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRÊMIOS: 

15.1. Os prêmios serão entregues, sem ônus, aos ganhadores, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados da respectiva data da apuração, na sede da entidade promotora e/ou na sede onde foi 
adquirido os produtos/serviços objeto da campanha, ou no domicílio dos contemplados, a critério de 
escolha dos ganhadores, buscando com isso dar cumprimento ao disposto no Artigo 5º, do Decreto nº 
70.951, de 09/08/72. 
 
15.2. Para o recebimento dos prêmios, os associados contemplados deverão preencher o “Recibo de 

Contemplação e “Entrega do Prêmio” com seus dados pessoais, assiná-lo e fornecer cópia do RG e 

CPF, no ato da entrega do prêmio. 

15.3. São condições de elegibilidade para participação na PROMOÇÃO: 

15.3.1. Adquirir os produtos/serviços participantes da PROMOÇÃO, conforme tabela no item 9; 
15.3.2. O associado precisa ter a conta e operação financeira ativa com a cooperativa promotora. Caso 

contrário, será aplicada a regra de aproximação conforme o item 10.2 

15.4. O associado contemplado que por qualquer motivo estiver impossibilitado de receber 

pessoalmente o prêmio, poderá constituir mandatário mediante procuração pública com poderes 

específicos para tal finalidade. Caso o associado contemplado seja absolutamente incapaz, deverá ser 

representado por seu responsável legal, e na hipótese de ser relativamente incapaz, deverá ser 

regularmente assistido, para efetivo recebimento do prêmio, mediante a entrega do mesmo, que será 

emitido em nome do absolutamente ou relativamente incapaz, conforme o caso. No caso de o 

associado contemplado falecer antes da entrega do prêmio, os respectivos herdeiros farão jus e 

receberão o prêmio de acordo com a legislação vigente, desde que exercido tal direito dentro do prazo 

previsto neste Regulamento para o recebimento do prêmio, e desde que apresentada a devida 

documentação que os legitime. Caso tal fato não ocorra, o prêmio será recolhido como renda para a 

União. O contemplado reconhece e aceita expressamente que a empresa promotora não poderá ser 

https://campanha.credisis.com.br/aplicacaopremiada
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responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação nesta Promoção ou da eventual 

aceitação do(s) prêmio(s). 

15.5. Caso o participante não resida em município que tenha agência CREDISIS, as despesas de 

deslocamento e alimentação, por venturas necessárias para retirada do prêmio, ocorrerão por parte da 

empresa promotora.  

15.6. No caso do contemplado ser pessoa jurídica, a premiação será entregue ao seu representante 

legal. Neste caso, o prêmio deverá ser incorporado ao patrimônio da empresa. 

16 – PRAZO DE CADUCIDADE DO DIREITO AOS PRÊMIOS: 

16.1. O prazo de caducidade do direito aos prêmios indicados neste Regulamento, por parte do 

ganhador será de 180 (cento e oitenta) dias contados das respectivas apurações. Não sendo reclamado 

neste período à pessoa jurídica promotora converterá o(s) valor(es) do(s) prêmio(s) correspondente em 

moeda corrente, recolhendo o montante aos cofres do tesouro nacional como renda da união, no prazo 

subsequente de 10 (dez) dias nos termos do Art. 6º do Decreto nº 70.951 de 09/25/72. 

17 – DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO CONTEMPLADO: 

17.1. O(A) contemplado(a) no referido evento, pelo período de 01 (um) ano contados a partir das datas 

das apurações, cederá seu nome, imagem, som e voz, com vistas a divulgação do resultado sem 

nenhum ônus à pessoa jurídica promotora. 

18 – DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS: 

18.1. As dúvidas e controvérsias dos associados participantes da promoção autorizada deverão ser 
preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, posteriormente, submetidas à 
consideração da SECAP/ME- Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e 
Loteria do Ministério da Economia. 
 
19. – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

19.1 – No máximo de 08 dias antes da data da apuração, a empresa fará a comprovação das aquisições 

dos prêmios, buscando com isso dar cumprimento ao disposto no §1º do art. 15 do Decreto n. 70.951 

de 09/08/72 (comprovação de propriedade dos bens).  

19.2 - Os participantes poderão concorrer com mais de 01 (um) elemento sorteável original da 

promoção, desde que atendam os requisitos deste Regulamento. 

19.4- A distribuição dos prêmios, indicados neste regulamento será gratuita, sem ônus ao 

contemplado, ficando proibida a conversão parcial ou total dos prêmios em dinheiro. 

19.5 - Ao participar desta promoção estarão os associados concordando tacitamente com todas as 
disposições constantes deste Regulamento. 

19.6 - A empresa encaminhará à SECAP a Lista de Participantes, anexando na aba "Apurações" do 
sistema SCPC, os nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de 
participação e antes da extração da Loteria. 

19.7 – Presume-se que os(as) associado(as) contemplados(as) não tenham qualquer embaraço fiscal, 
legal ou outro que os(as) impeçam de receber e/ou usufruir dos prêmios distribuídos. 

19.8. O tratamento de dados pessoais dos participantes da presente ação promocional respeitará os 
princípios e bases autorizativas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

19.9. Os dados pessoais coletados serão utilizados pelo CrediSIS para fins de execução da presente 
campanha e serão mantidos pelo período em que a ação promocional perdurar, exceto se subsistir 
outra base legal para sua manutenção por tempo superior. 

19.10. A operacionalização da presente campanha pode ser feita por parceiros do CrediSIS, hipótese 
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em que haverá o compartilhamento dos dados dos participantes com a empresa parceira, nos limites 
do necessário para execução da ação promocional. Destaca-se que tais parceiros estarão vinculados 
a obrigações de privacidade e proteção de dados em relação aos dados tratados. 

19.11. Os dados pessoais coletados serão mantidos em ambientes seguros, protegidos por medidas 
técnicas e administrativas aptas a resguardá-los de acessos não autorizados e situações de destruição, 
perda, alteração, comunicação e difusão, com padrão usualmente adotado pelo mercado para a 
proteção de dados. 

19.12. Informações sobre o tratamento de dados pessoais realizado pelo CrediSIS e sobre a sua 
Política de Privacidade podem ser encontradas no site https://credisis.com.br/privacidade.   
 
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP nº 04.019429/2022 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. Este Regulamento foi aprovado pelo Conselho de Administração em Reunião Extraordinária 

realizada em 27 de abril de 2022. 

 

ANEXO I – RELAÇÃO DAS AGÊNCIAS E PA’S PARTICIPANTES 

Razão Social Nome Fantasia Endereço  Telefone 

CC de Livre Admissão Jicred CrediSIS JiCred 
Av. Seis de Maio, 1497, Centro – Cep: 

76.900-065 - Ji-Paraná/RO (69) 3411-2600   

CC e Investimento do Sudoeste 

RO Ltda 
CrediSIS Sudoeste 

Rua Barão de Melgaco, 4799, Centro – Cep: 

76.940-000 - Rolim de Moura/RO (69) 3442-3727 

CC do Norte de Rondônia Ltda CrediSIS CrediAri 

Rua Calçadão Heitor Villa Lobos, 3613, St. 

Institucional – Cep: 76872-866 - 

Ariquemes/RO (69) 2103-0500 

CC e Investimento do Oeste CrediSIS Oeste 
São Paulo nº 2536, Centro – Cep: 76.974-

000 - Espigão Do Oeste/RO (69) 3481- 3975 

CC de Livre Admissão do Acre 

Ltda 
CrediSIS CapitalCredi 

Av. Ceará, 3637, Sétimo DEC -Cep: 69.918-

108 - Rio Branco/AC (68) 3226-5000 

CC e Investimento D'Oeste de 

RO 
CrediSIS Credibrás 

Av. Treze de maio,2057, Centro – Cep: 

76.958-000 - Nova Brasilândia D'Oeste/RO (69) 3418-3140 

CECM Serv. Púb. da região 

Metrop 
CrediSIS Credbem 

Trav. Cruzu, 1925, Marco – CEP: 66.093-802 

– Belém/PA (91) 3226-8320 

CECM Serv. Pub. Federais e 

Estaduais 
CrediSIS Cooperufpa 

Av. Generalíssimo Deodoro, 514, Umarizal – 

Cep: 66.055-240 – Belém/PA (91) 3222-1469 

                                                                                                                     

Município  Agência  Endereço  Telefone 

Alvorada do Oeste/RO CrediSIS JiCred Av. Marechal Rondon, 5136, Centro. (69) 3412-2111 

Jaru/RO CrediSIS JiCred Rua Rio de Janeiro, 2964, Setor 2. (69) 3521-3700 

Ji-Paraná/RO CrediSIS JiCred Rua Seis de Maio, 1497, Centro. (69) 3521-3700 

Ji-Paraná/RO CrediSIS JiCred Rua Monte Castelo, 56, Dois De Abril. (69) 3411-2600 

Ji-Paraná/RO CrediSIS JiCred Rua Maringá, 825, Nova Brasília. (69) 3423-0098 

Machadinho D’Oeste/RO CrediSIS JiCred Av. Getúlio Vargas, 2855, Centro. (69) 3581-3722 

https://credisis.com.br/privacidade
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Nova União/RO CrediSIS JiCred Rua Ayrton Senna, 1420, Centro. (69) 3466-1099 

Ouro Preto do Oeste/RO CrediSIS JiCred Av. Daniel Comboni,740, Centro. (69) 3461-1871 

Ouro Preto do Oeste/RO – 

Rondominas 
CrediSIS JiCred Av. Jorge Marcelino, 2402 

(69) 2183-1750 

Presidente Médici/RO CrediSIS JiCred Av. Trinta de Junho, 1467, Centro. (69) 3471-3434 

São Francisco do Guaporé/RO CrediSIS JiCred Av. Tancredo Neves, 3515, Centro. (69) 3621-2945 

São Miguel do Guaporé/RO CrediSIS JiCred Rua Capitão Silvio, 285, Centro. (69) 3642-1405 

Seringueiras/RO CrediSIS JiCred Av. Flamboyant, 183B, Centro. (69) 3623-3163 

Teixeirópolis/RO CrediSIS JiCred Av. Afonso Pena, 2215, Centro. (69) 3465-1067 

Urupá/RO CrediSIS JiCred Av. Moacir De Paula Vieira,3844, Centro. (69) 3623-3163 

Vale do Paraíso/RO CrediSIS JiCred Av. Paraná, 4511, Setor 02. (69) 3464-1362 

Vilhena/RO CrediSIS JiCred 
Av. Marechal Rondon, 3334, LT 03 Quadra 

12, Centro (69) 2183-1750 

Vale do Anari/RO CrediSIS JiCred 
Av. Vereador Acyr Jose Damasceno, 4198, 

Setor 01 (69) 9 9250-9610 

Várzea Grande/MT CrediSIS JiCred 
Av. Couto Magalhães (Lt Centro), 2768, 

Centro - Norte. (65) 2137-0777 

Alta Floresta D’Oeste/RO CrediSIS Sudoeste Praça Castelo Branco, 4072, Centro. (69) 3641-3016 

Alto Alegre do Parecis/RO CrediSIS Sudoeste Av. Getúlio Vargas, 3564, Centro (69) 9 9366-0583 

Pimenta Bueno/RO CrediSIS Sudoeste 
Av. Presidente Kennedy, 829, Bairro Dos 

Pioneiros. (69) 3451-7598 

Rolim de Moura/RO CrediSIS Sudoeste Avenida Maceió, 5099, Centro. (69) 3442-3727 

Ariquemes/RO CrediSIS CrediAri 
Rua Calçadão Heitor Villa Lobos, 3613, St. 

Institucional. (69) 2103-0500 

Ariquemes/RO CrediSIS CrediAri Av. Canaã, 1517, Setor Áreas Especiais. (69) 3516-1450 

Ariquemes/RO – Garimpo Bom 

Futuro 
CrediSIS CrediAri Av. Cassiterita, s/n, Distrito Bom Futuro 

(69) 3516-9173 

Alto Paraíso/RO CrediSIS CrediAri Av. Jorge Teixeira, 3390, Solpoente, (69) 2103-0500 

Buritis/RO CrediSIS CrediAri Av. Ayrton Senna,1505, Setor 01. 
(69) 3238-2284 / 

3238-2285 

Cujubim/RO CrediSIS CrediAri Av. Cujubim, 2892, Setor 01 (69) 2103-0500 

Porto Velho/RO CrediSIS CrediAri Avenida Pinheiro Machado, (69) 3733-0597 

Porto Velho/RO - Rio Pardo CrediSIS CrediAri Avenida Tiradentes, 1964, Setor 01. 
(69) 99248-9599 / 

99267-4929 

Porto Velho/RO - União 

Bandeirantes 
CrediSIS CrediAri Av. 03 de Dezembro, S/Nº 

(69) 3236-8602 / 

3236-8486 

Porto Velho/RO – Extrema  CrediSIS CrediAri Av. Principal, S/N.  (69) 2103-0500 
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Porto Velho/RO – Nova Califórnia  CrediSIS CrediAri Av. Dos Pioneiros, S/N, Centro. 
(69) 2103-0524 

Porto Velho/RO - Vista Alegre do 

Abunã 
CrediSIS CrediAri Av. Olavo Bilac, S/N 

(69) 2103-0500 

Nova Mamoré/RO - Jacinópolis CrediSIS CrediAri Av. Massaranduba, nº 825, Setor 01. 
(69) 99952-3258 

Nova Mamoré/RO - Nova 

Dimensão 
CrediSIS CrediAri Av. Amazonas, S/Nº. 

(69) 3546-6103 

Cacoal/RO CrediSIS CrediAri Av. Porto Velho, nº 2395, Centro. (69) 3441-1602 

Espigão do Oeste/RO CrediSIS Oeste Rua São Paulo nº 2536, Centro. (69) 3481- 3975 

Nova Brasilândia D’Oeste/RO CrediSIS Credibrás Av. Treze de maio,2057, Centro. (69) 3418-3140 

Novo Horizonte D’Oeste/RO CrediSIS Credibrás Av. Dr. Miguel Vieira Ferreira,4898, Centro. (69) 3435-2395 

Novo H. D’Oeste/RO - 

Migrantinópolis 
CrediSIS Credibrás Av. 25 de Agosto, 3222 

(69) 3412-9011 

Rio Branco/AC CrediSIS CapitalCredi Av. Ceará, 3637, Sétimo DEC. 
(68) 3226-5000 

Rio Branco/AC CrediSIS CapitalCredi 
Via Chico Mendes, nº 1.421, Bairro Vila do 

Dner - 2º Distrito (68) 3302-3600 

Belém/PA CrediSIS Credbem 
Trav. Cruzu, 1925, Marco – CEP: 66.093-802 

– Belém/PA (91) 3226-8320 

Belém/PA CrediSIS Cooperufpa 
Av. Generalíssimo Deodoro, 514, Umarizal – 

Cep: 66.055-240 – Belém/PA (91) 3222-1469 

 

 

 


