
 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE FRASE PARA OS CLIENTES COMPESA 

 

1. CONSIDERAÇÕES 

 

1.1 A Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, CNPJ 09.769.035/0001-64, 

com sede à Avenida Cruz Cabugá, 1387, no bairro de Santo Amaro, município de 

Recife/PE, realiza o Concurso Cultural “Março – Tom das Águas”. A participação no 

concurso é voluntária e gratuita, de livre acesso a todas as pessoas físicas que se 

enquadrem nas exigências deste Regulamento e que estejam interessadas em 

participar deste Concurso, o qual não está sujeito a qualquer espécie de cobrança ou à 

necessidade de qualquer desembolso por parte dos participantes. Esta modalidade 

“concurso” tem caráter exclusivamente cultural, não se sujeitando a quaisquer fatores 

aleatórios, modalidade de sorteio ou pagamento pelos participantes, nem vinculação 

destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, 

sendo dispensada de autorização, nos termos do artigo 3º, II, da Lei 5.768/71 e artigo 

30, do Decreto 70.951/72. 

 

1.2 O concurso tem como finalidade premiar 01 (um) autor pela melhor frase. Os 

participantes poderão enviar apenas 01 (uma) frase, devendo preencher devidamente 

a ficha de inscrição disponível no link http://goo.gl/bRi4l2. 

 

1.3 Os participantes deverão elaborar de forma criativa uma frase de até no máximo 05 

(cinco) linhas com base em um dos seguintes temas:  “CUIDAR BEM DA ÁGUA É 

CUIDAR DAS FUTURAS GERAÇÕES” ou “A ÁGUA TEM UM CUSTO PORQUE A VIDA 

NÃO TEM PREÇO”. 

 

1.4 A seleção do ganhador será realizada por membros integrantes de uma comissão 

julgadora, com base nos seguintes critérios de avaliação: 

I- Criatividade 
II- Originalidade 
III- Clareza e expressão 
IV- Adequação ao tema 

http://goo.gl/bRi4l2


1.5 A comissão julgadora será formada por pessoas convidadas pela Companhia 

Pernambucana de Saneamento – COMPESA, idôneas e isentas, que possam realizar a 

escolha do vencedor de forma justa e honesta. 

 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 

 

Podem participar do Concurso Cultural todas as pessoas físicas, designadas como 

clientes, residentes no Estado de Pernambuco, e que estejam adimplentes com a 

Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA. 

 

 

3. COMO PARTICIPAR 

 

3.1 Os participantes do Concurso Cultural deverão preencher os dados obrigatórios 

solicitados na ficha de inscrição, como nome completo, matrícula do imóvel, endereço, 

telefone de contato e endereço de e-mail, declarar que leu, está ciente e aceita o 

presente regulamento. 

 

3.2 O período para envio da ficha de inscrição será de 16 de março a 02 de abril de 2015. 

 

3.3 O participante poderá enviar apenas 01 (uma) frase. Caso o participante envie mais de 

uma frase, será considerada para o Concurso Cultural a última enviada. 

 

3.4 Somente serão avaliadas pela Comissão Julgadora as fichas de inscrição entregues 

dentro do prazo citado neste regulamento. 

 

3.5 Não serão aceitas frases de cunho imoral, que contenham termos pejorativos e/ou 

ofensivos. Também não serão aceitos materiais que façam referências elogiosas ou 

agressivas a empresa promotora, seus serviços e/ou empregados. 

 

3.6 As fichas de inscrição enviadas sem as informações necessárias e obrigatórias, citadas 

neste Regulamento, que não contiverem os dados completos, que forem 

incorretamente preenchidas, ou que não permitirem a perfeita identificação e 

localização dos participantes, serão eliminadas. 

 

3.7 Está vedada neste Concurso Cultural a participação dos empregados da Companhia 

Pernambucana de Saneamento – COMPESA, bem como seus familiares de primeiro 

grau, e funcionários das demais empresas terceirizadas envolvidos na elaboração e 

desenvolvimento deste Concurso.  

 

 

 

 

 



4. DOS VENCEDORES  

 

4.1 O participante que alcançar, segundo a maioria dos membros da comissão julgadora, a 

frase mais criativa e condizente com um dos temas propostos será o vencedor do 

Concurso Cultural. 

 

4.2 A decisão da Comissão Julgadora será final e nenhum recurso será considerado. 

 

 

5. DA PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO  

 

5.1 O participante vencedor será contatado até o dia 09 de abril de 2015 através dos 

telefones indicados em sua ficha de inscrição. 

 

5.2 A premiação será entregue ao vencedor em cerimônia oficial a ser realizada no dia 14 

de abril de 2015, em local e horário a serem informados no momento do contato 

descrito no item 5.1. 

 

5.3 A premiação será 01 (uma) Televisão LCD 32 polegadas, da Marca Semp Toshiba ou 

outra marca de capacidade técnica similar.  

 

5.4 O prêmio não poderá ser, em hipótese alguma, convertido em dinheiro, transferido 

para terceiros ou trocado por qualquer outro de igual valor. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão 

julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela organização do Concurso 

Cultural. 

 

6.2  A simples participação no Concurso Cultural, através do preenchimento da ficha de 

inscrição e envio da mesma, implica no conhecimento e total aceitação deste 

Regulamento. 

 

6.3 A aceitação dos termos deste Regulamento pelos participantes, condição prévia para a 

participação regular no Concurso Cultural, implicará na expressa autorização da 

utilização da frase, imagem e nome do contemplado à Companhia Pernambucana de 

Saneamento – COMPESA, para fins de reprodução parcial ou integral, edição, 

adaptação, publicação e comunicação ao público, seja por meio impresso ou 

eletrônico, desta promoção, bem como a cessão gratuita, em caráter universal, de 

todos os direitos sobre os materiais enviados por todos os concorrentes de acordo 

com as disposições contidas no presente Regulamento, todos nos termos da Lei nº 

9.610/98, sem qualquer ônus para a Companhia Pernambucana de Saneamento. 

 



6.4 Nenhum valor ou prêmio será devido aos concorrentes em virtude de sua simples 

participação no Concurso Cultural, seja a que tempo e/ou a que título for. Desta 

forma, os participantes do Concurso renunciam, desde já, a quaisquer outros direitos, 

reclamações e/ou ações que julgarem eventualmente existentes em face da 

Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, seja a que tempo ou a que 

título for. 

 

6.5 Este Regulamento e a ficha de inscrição também estão disponíveis no site 

www.compesa.com.br  e serão divulgados nos meios de comunicação que julgarmos 

pertinentes, tais como: Facebook, Twitter, site, meios de comunicação de massa e 

mídias locais.  

 

 

 

 

Recife, 16 de Março de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


