REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
Prêmio Novos Arquitetos Docol 2019
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 03.004344/2019
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA
Endereço: EDMUNDO DOUBRAWA Número: 1.001 Bairro: ZONA INDL NORTE Município: JOINVILLE UF: SC
CEP:89219-502
CNPJ/MF nº: 75.339.051/0001-41
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Concurso
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
20/08/2019 a 09/12/2019
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
20/08/2019 a 11/11/2019
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
O objetivo do concurso é a criação de um projeto de arquitetura de interiores com duas temáticas a serem
escolhidas pelos participantes: Cozinha/Área Gourmet DOCOLOZÔNIO ou Banheiro/Lavabo/Sala de Banho
DOCOL Mix&Match.
Todos os trabalhos inscritos precisam apresentar as seguintes características: conter como destaque em seu
conceito, obrigatoriamente, produtos de uma das duas linhas DOCOL (DOCOLOZÔNIO ou DOCOL Mix&Match) e
usar exclusivamente metais sanitários da marca DOCOL.
É de responsabilidade do participante criar uma imagem do projeto para que possa ser visualizada a aplicação e
uma planta do projeto, levando em conta os diferenciais que transformam o dia a dia: design, sustentabilidade,
tecnologia e inovação. Um dos critérios de avaliação será a usabilidade e a aplicabilidade do projeto que deverá
permitir o uso em ‘casas de verdade’.
Não é necessária a aquisição dos produtos, somente o conhecimento e a utilização das referências disponíveis.
A inscrição, o projeto e as provas complementares devem ser executados/realizados em grupo, mínimo de 2 (dois)
participantes e máximo de 3 (três), com a supervisão do coordenador do curso. O desrespeito a esta norma
ocasionará a desclassificação do trabalho.
Podem participar do concurso alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, regularmente matriculados no sétimo,
oitavo, nono e décimo semestres (curso semestral) ou 3º, 4º e 5º ano (curso anual) e alunos dos cursos superiores,
técnico e tecnólogo de Design de Interiores, regularmente matriculados no último semestre, que estejam sob a
orientação do coordenador do curso, residentes e domiciliados no Brasil.
A DOCOL, promotora do concurso, fará a divulgação do concurso para os alunos e coordenadores das faculdades
e universidades. Além disso, o mesmo será divulgado nos canais de comunicação oficiais da marca.
A participação no concurso não implica em vínculo obrigatório de compra de produtos DOCOL ou de terceiros, nem
está ligado a qualquer modalidade de sorte ou pagamento pelos participantes.
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Para participar do concurso, os interessados deverão se inscrever da seguinte forma:
1º - Cadastro/inscrição - Acessar o site www.premionovosarquitetosdocol.com.br e realizar seu cadastro que gerará
a inscrição no concurso. É obrigatória a indicação da Instituição de Ensino e nome do coordenador que faz parte do
corpo acadêmico da Instituição de ensino. Todas essas informações serão validadas pela DOCOL, promotora do
concurso.
2º Fases de entrega - Os projetos deverão ter na sua identificação qual o tipo de projeto inserido: Cozinha/Área
Gourmet DOCOLOZÔNIO ou Banheiro/Lavabo/Sala de Banho DOCOL Mix&Match. Esses deverão ser
apresentados em um arquivo no formato PDF, no tamanho A2, que não poderá exceder 25MB, e encaminhados
pelo site www.premionovosarquitetosdocol.com.br. Deverá constar no arquivo, obrigatoriamente, uma imagem para
visualização da aplicação (com as principais vistas), uma planta (da escolha de cada grupo) de todos os níveis e
uma prancha com o memorial descritivo e especificação dos produtos DOCOL utilizados. Todas as páginas
deverão estar orientadas como “horizontal” e conter no rodapé as seguintes informações: tema ou nome do projeto,
nome dos participantes do grupo, coordenador do curso, data e nome da instituição. A prancha para apresentação
do projeto, do memorial descritivo e da especificação dos produtos DOCOL utilizados será disponibilizada no
hotsite do Prêmio Novos Arquitetos Docol, na “Área Restrita”, onde será possível baixar o arquivo em duas
extensões: PDF e JPG.
3º Provas complementares – A fim de gerar uma maior interação da marca com os estudantes, serão realizadas
provas complementares que estarão disponíveis no período de 23 de setembro de 2019 até 18 de outubro de 2019,
as quais proporcionarão pontos adicionais aos participantes que as realizarem. A execução do plano denominado
PRÊMIO NOVOS ARQUITETOS DOCOL, inclui provas de conhecimento, de sustentabilidade, visitas a pontos de
venda, postagens e compartilhamentos em redes sociais.
Os modelos de arquivos e detalhamento dessas provas estará disponível no site do projeto
www.premionovosarquitetosdocol.com.br.
Projetos que contenham metais sanitários de marcas concorrentes serão automaticamente desclassificados.
Os participantes não poderão participar com mais de um projeto.
Todos os trabalhos inscritos devem utilizar, obrigatoriamente, Metais Sanitários DOCOL, conforme o portfólio
disponível no mercado e blocos em 3D fornecidos pela DOCOL (disponíveis no site do prêmio), ou seja, os
participantes não poderão utilizar marcas concorrentes, sob pena de desclassificação.

7 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
PERÍODO DA APURAÇÃO: 12/11/2019 00:00 a 09/12/2019 23:59
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 20/08/2019 00:00 a 11/11/2019 18:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: ALAMEDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA NÚMERO: 1061 BAIRRO: JARDIM
AMÉRICA
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01441-000
LOCAL DA APURAÇÃO: O resultado será divulgado no site do PRÊMIO NOVOS ARQUITETOS DOCOL
www.premionovosarquitetosdocol.com.br e nas redes sociais e canais oficiais da promotora do concurso.
PRÊMIOS
Quantidade

3

3

3

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

Prêmio: 1º Lugar
Quantidade: 2 ou 3 (de acordo com o número de participantes
do grupo)
Descrição: Passagem área de São Paulo - Guarulhos
Internacional (GRU) para Milão Linate (LIN), Classe Economic
Basic, com conexão; (Equipe de 3 pessoas)
Valor: R$ 3.300,00
Total: R$ 9.900,00
Prêmio: 1º Lugar
Quantidade: 2 ou 3 (de acordo com o número de participantes
do grupo)
Descrição: Hospedagem Milão Padrão Ibis ou similar (3
diárias em apartamento triplo)
Valor: R$ 800,00
Total: R$ 2.400,00

3.300,00

9.900,00

1

800,00

2.400,00

2

Prêmio: 1º Lugar
Quantidade: 2 ou 3 (de acordo com o número de

1.500,00

4.500,00

3
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PRÊMIOS

3

3

3

1

participantes do grupo)
Descrição: Visita à fábrica da DOCOL (passagem,
hospedagem, deslocamentos, alimentação, etc)
Valor: R$ 1.500,00
Total: R$ 4.500,00
Premio: 2º Lugar
Quantidade: 2 ou 3 (de acordo com o número de participantes
do grupo)
Descrição: Visita à fábrica da DOCOL (passagem,
hospedagem, deslocamentos, alimentação, etc)
Valor: R$ 1.500,00
Total: R$ 4.500,00
Premio: 2º Lugar
Quantidade: 2 ou 3 (de acordo com o número de participantes
do grupo)
Descrição: Produto DOCOL, das linhas DOCOLOZÔNIO ou
DOCOL Mix&Match.
Valor: R$ 2.000,00
Total: R$ 6.000,00
Premio: 3º Lugar
Quantidade: 2 ou 3 (de acordo com o número de participantes
do grupo)
Descrição: Visita à fábrica da DOCOL (passagem,
hospedagem, deslocamentos, alimentação, etc)
Valor: R$ 1.500,00
Total: R$ 4.500,00
Prêmio para o Coordenador de Curso da equipe vencedora:
Visita à fábrica da DOCOL (passagem, hospedagem,
deslocamentos, alimentação etc).
Valor Total: R$ 1.500,00

1.500,00

4.500,00

4

2.000,00

6.000,00

5

1.500,00

4.500,00

6

1.500,00

1.500,00

7

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios

Valor total da Promoção R$

19

33.300,00

9 - FORMA DE APURAÇÃO:
Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes quesitos: adequação ao tema, compreensão dos desafios e
necessidades propostos de cada tema considerando circulação, economia de recursos naturais, distribuição, ventilação,
iluminação e deverão levar em conta os diferenciais que transformam o dia a dia, design, sustentabilidade, tecnologia e
inovação. Um dos principais critérios de avaliação será a usabilidade e a aplicabilidade do projeto que deverá permitir o uso em
‘casas de verdade’.
Todos os trabalhos inscritos serão avaliados por um Comitê formado por profissionais da DOCOL e do mercado que, sob os
mesmos critérios, selecionarão, primeiramente, os dez dez projetos mais aderentes ao propósito do concurso.
Este mesmo Comitê, fará a análise dos projetos apresentados pelos participantes e desclassificará aqueles que não cumprirem
os requisitos formais, tais como não utilização de produtos da marca DOCOL, material indevidamente identificado com nomes
dos participantes em locais proibidos e outros materiais que não tenham correlação aos requisitos formais do material
apresentado.
Ainda, os 5 primeiros colocados em pontuação nas provas complementares receberão uma mentoria on-line ou presencial
(dependendo da localização de cada participante) que será concedida pela DOCOL e realizada por 5 profissionais do mercado
de arquitetura que terão um tempo determinado para conversar com essas equipes, onde irão orientá-los, esclarecer dúvidas ou
bater um papo sobre o mercado de trabalho. Em caso de empate na pontuação o critério de desempate será a data da inscrição
e de realização das provas complementares. Serão 2 (duas) sessões de mentoria, em datas agendadas, para cada grupo, com
duração de até 1 hora cada encontro on-line ou presencial.
Primeiramente serão escolhidos 10 (dez) projetos que passarão para a 2ª etapa do PRÊMIO NOVOS ARQUITETOS DOCOL.
A seleção final dos 3 (três) projetos vencedores, que será feita por um segundo Comitê do prêmio, composto por um júri
formado por profissionais escolhidos pela DOCOL, acontecerá no dia 09/12/2019, na MEKAL, localizada na Alameda Gabriel
Monteiro da Silva, 1061, Jardim América - São Paulo – SP.
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Caso haja empate entre os participantes, o júri, em decisão irrevogável, utilizará os seguintes critérios para a escolha do
vencedor: utilização de produtos, adequação ao tema, funcionalidade e data da inscrição.
As decisões tomadas pelo Júri são soberanas, irrevogáveis, irretratáveis e não passíveis de recurso.
Os 3 (três) grupos finalistas (e o coordenador de curso do grupo vencedor - 1º lugar) receberão os prêmios previstos nesta
promoção. Entretanto, os 10 (dez) grupos finalistas receberão certificado atestando que foram os finalistas do PRÊMIO NOVOS
ARQUITETOS DOCOL.
O cronograma detalhado segue abaixo:
INSCRIÇÕES:
De 20 de agosto de 2019 a 20 de setembro de 2019
PROVAS COMPLEMENTARES:
De 23 de setembro de 2019 a 18 de outubro de 2019
DATA DA PRIMEIRA MENTORIA:
23 de outubro de 2019
DATA DA SEGUNDA MENTORIA:
30 de outubro de 2019
ENTREGA DOS PROJETOS:
Até 11 de novembro de 2019
AVALIAÇÃO GERAL DOS PROJETOS PELA BANCA DOCOL
Até 19 de novembro de 2019
AVALIAÇÃO DOS 10 PROJETOS FINALISTAS PELO JÚRI PROFISSIONAIS
Dia 2 de dezembro de 2019
DIVULGAÇÃO DOS 3 GRUPOS VENCEDORES (1º, 2º e 3º lugares) E COORDENADOR DO CURSO.
9 de dezembro de 2019
ENTREGA DO PRÊMIO
Abril de 2020

10 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Serão desclassificados os participantes que não cumprirem com os critérios de participação.
11 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
Após definido o ranking final, o resultado será divulgado no site do PRÊMIO NOVOS ARQUITETOS DOCOL
www.premionovosarquitetosdocol.com.br e nas redes sociais e canais oficiais da promotora do concurso.
12 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Quantidade de prêmios: 1 (um) prêmio para os vencedores dos três primeiros lugares (sendo um para cada integrante de cada
grupo) e 1 (um) prêmio para o coordenador de curso da equipe classificada em 1º Lugar.
Valor total dos prêmios: R$ 33.300,00.
Para melhor compreensão dos prêmios:
Prêmio: 1º Lugar
Quantidade: 2 ou 3 (de acordo com o número de participantes do grupo)
Descrição: Passagem área de São Paulo - Guarulhos Internacional (GRU) para Milão Linate (LIN), Classe Economic Basic, com
conexão; Hospedagem Milão Padrão Ibis ou similar (3 diárias em apartamento triplo), e; Visita à fábrica da DOCOL (passagem,
hospedagem, deslocamentos, alimentação, etc)
Premio: 2º Lugar
Quantidade: 2 ou 3 (de acordo com o número de participantes do grupo)
Descrição: Visita à fábrica da DOCOL (passagem, hospedagem, deslocamentos, alimentação, etc) e recebimento de um
Produto DOCOL, das linhas DOCOLOZÔNIO ou DOCOL Mix&Match, para cada integrante da equipe.
Premio: 3º Lugar
Quantidade: 2 ou 3 (de acordo com o número de participantes do grupo)
Descrição: Visita à fábrica da DOCOL (passagem, hospedagem, deslocamentos, alimentação, etc)
* Todos os valores apresentados consideram equipe de 3 participantes.
Prêmio para o Coordenador de Curso da equipe vencedora:
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Visita à fábrica da DOCOL (passagem, hospedagem, deslocamentos, alimentação etc).
Valor Total: R$ 1.500,00
14. Pontuações:
Entrega do projeto: até 2.000 pontos
Provas extras:
- Quiz online sobre a Docol: 50 pontos
- Charada sobre a Docol: 50 pontos
- Visita ao PDV: 100 pontos
- Quiz online sobre a Docol: 50 pontos
- Compartilhamento nas redes sociais: 50 pontos
-Carta Enigmática: 50 pontos
- Prova de sustentabilidade: 100 pontos

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
É de inteira responsabilidade do participante o envio correto do projeto final via upload no site do prêmio. Após o encerramento
das inscrições, não serão permitidas alterações nas pranchas de apresentação. Os arquivos recebidos que estiverem
corrompidos, com páginas em branco ou que não seguirem as exigências estarão automaticamente desclassificados.
Está contemplado no prêmio do primeiro lugar, passagem aérea de ida/volta em classe econômica, sem acompanhante, mais a
hospedagem com 3 diárias em Milão, Padrão Ibis ou similar.
A DOCOL será responsável com os custos com passaporte e visto dos contemplados, seguro viagem, despesas com 1 refeição
e transporte.
Durante a visita a fábrica da DOCOL, prêmio dado ao primeiro, segundo e terceiro colocados, bem como ao coordenador de
curso da equipe vencedora, será responsabilidade da empresa promotora, os traslados, a hospedagem e a alimentação.
A DOCOL entrará em contato com os vencedores, especificando as datas de chegada e de saída de cada viagem.
Não será permitida a participação de alunos que possuam qualquer vínculo profissional com a DOCOL, sejam funcionários,
estagiários ou terceirizados.
A DOCOL se reserva ao direito de utilizar as imagens e os protótipos dos projetos selecionados para fins culturais, publicitários
e promocionais.
A participação no concurso implica no conhecimento e na plena aceitação deste regulamento. Qualquer dúvida ou sugestão
deve-se entrar em contato pelo e-mail premionovosarquitetos@docol.com.br
Os alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo ou Design de Interiores, classificados em 1º, 2° e 3° lugares terão seus nomes
e projetos divulgados no site do concurso, suas redes sociais e canais oficiais.
Os contemplados, seu respectivo coordenador, bem como a Instituição de ensino no qual esteja matriculado, concordam com o
uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu nome, sua imagem e voz em fotos, arquivos e/ou meios digitais ou não,
ou em qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais, inclusive televisão, revista, rádio, jornal, cartazes, internet, faixas e
outdoors, mídia social, no território nacional para ampla divulgação da conquista do prêmio e/ou do conteúdo do vencedor no
prazo de até um ano após a data de apuração.
Havendo interrupção ou suspensão do concurso ou da publicação dos ganhadores no site do concurso devido a problemas de
acesso à rede de internet, intervenção de hackers, vírus, manutenção, queda de energia, falhas de softwares ou hardwares,
problemas com servidores ou provedores do internauta ou da empresa promotora, por decisão ou razão de caso fortuito ou força
maior, não será devida qualquer indenização ou compensação aos participantes deste concurso e aos eventuais terceiros
prejudicados. Alternativamente, os trabalhos poderão ser apresentados por intermédio do e-mail
premionovosarquitetos@docol.com.br, desde que os participantes cumpram todas as exigências previstas no regulamento.
Local da exibição da premiação: por questão de segurança a empresa não promoverá a exposição da premiação. Será
comprovada a propriedade do prêmio até 8 (oito) dias antes da data marcada para o resultado do concurso.
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes da promoção deverão ser preliminarmente,
dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, posteriormente, submetidas à SECAP, expedido pelo Ministério da Economia.
Este regulamento completo da promoção estará disponibilizado no site do concurso.
É proibida a conversão do prêmio em dinheiro, bem como não poderá ser trocado por outro produto.
A promoção fica limitada por seu prazo de duração.
Divulgação da promoção: Cartazes, mídia social, mídia eletrônica, mídia impressa, internet e todos os canais oficiais da marca
promotora.
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Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do participante para solução de quaisquer questões referentes ao regulamento
da presente promoção.

14 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional;
Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;
É vedada a apuração por meio eletrônico; Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem
qualquer ônus aos contemplados
Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e
oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo
da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;
Caso o contemplado seja menor de idade, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser representado por seu responsável legal;
A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;
Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;
O número do Certificado de Autorização deverá constar obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em todo material utilizado na
divulgação da promoção;
A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob pena de
descumprimento do plano de distribuição de prêmios;
O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a
compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;
Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971, no Decreto nº
70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, e em atos que a complementarem.

Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, em 29/08/2019 às 14:42, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador NIX.PEE.GHO
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