
 

 
POLÍTICA DE ENTREGA E ENVIO DE PRODUTOS (PEEP) 

 
 
1. COMPRA/PRÉ VENDA: 
 
As compras podem ser realizadas através do link com o “Formulário de compras” que se               

encontra no site www.sebivix.com.br/loja. Para a validação do formulário é necessário           

anexar o comprovante do depósito em conta corrente ou pelo PicPay (fique atento/a às              

formas de pagamento citadas no item 2) e o CEP da residência para entrega. 

OBSERVAÇÃO: Os ganhadores de sorteio não precisam responder o formulário para envio            

dos brindes, apenas seguir as informações passadas durante o evento. 

1.1 PRÉ-VENDA: 

1.1.1. A pré-venda das camisas irá acontecer entre os dias 25/08 e 08/09. Nesse período,               

você pode reservar seu produto, realizando o pagamento do valor integral da compra, sem              

o frete (moradores de fora da Grande Vitória) ou pode optar por pagar o frete junto                

(moradores da Grande Vitória). A reserva dos produtos deverá ser realizada através do             

formulário de compras. 

1.1.2. Moradores de fora da Grande Vitória deverão pagar o valor do frete apenas durante a                

semana do evento (verificar item 2.2). É imprescindível que você verifique o valor antes de               

reservar seu produto. Em caso de desistência, a XII SeBiVix NÃO devolverá o valor              

depositado.  

1.1.3. Moradores de fora da Grande Vitória poderão optar por pagar o valor do frete               

juntamente com o pedido no formulário, tendo valores fixos (item 4). 

 

1.2 VENDAS: 

1.2.1. A venda de todos os outros produtos irá acontecer antes, durante e depois da               

semana da XII SeBiVix, caso ainda haja produtos disponíveis. Nesse período, você deverá             

 



 

pagar pelo seu produto de forma integral, anexando o comprovante de pagamento dos             

produtos e do frete. 

 

2. SOBRE O PAGAMENTO: 

2.1. O pagamento poderá ser realizado através de: 

a. PicPay: @sebivix 

 

 

b. Transferência bancária ou depósito:  

Banco do Brasil 
Conta Corrente: 34.560-1 
Agência: 3193-3 
Titulares: Ana Carolini Cavallieri Zatta - CPF: 147.309. 677-47 
                Marina Reis Pires - CPF: 030.444.561-42 
 

2.2. O pagamento do frete para moradores de fora da Grande Vitória deverá ser feito               
SOMENTE na semana do evento, de 05 a 09 de outubro de 2020. O comprovante de                
pagamento deverá ser enviado para o email concursosebivix@gmail.com com o assunto           
“Frete pré-venda camisas” juntamente com seu nome completo e endereço. 

 

3. FRETE PARA FORA DA GRANDE VITÓRIA: 

3.1. O cálculo do frete será realizado através do site dos Correios, no link              
http://www2.correios.com.br/sistemas/precosPrazos/, também disponível no formulário de      

 

http://www2.correios.com.br/sistemas/precosPrazos/


 

compras. O valor apresentado pelo site é um valor ESTIMADO pois pode variar de              
acordo com quantidade e peso do(s) produto(s) adquirido(s), além do local do            
destinatário. 

3.2. Para calcular o frete utilize a data 20/10/2020 e o CEP 29048040 como “CEP de                
origem” para o cálculo estimado do frete. O “CEP de destino” é o CEP do local que o                  
produto deve chegar. Selecione a opção “Sedex” ou “PAC” e escolha a opção             
“Caixa/Pacote” no “Formato”. Na opção de “Objeto” escolha “Outra embalagem” nas           
dimensões Altura (10 cm), Largura (10 cm), Comprimento (20 cm) e o “Peso estimado” de 1                
kg. Depois clique em “Calcular”, onde abrirá uma nova janela com as informações do envio,               
assim como o prazo de recebimento. 

 
3.3. Se na hora do despacho do produto o valor do frete pago anteriormente pelo comprador                
for maior em R$ 5,00 ou mais, o valor será estornado. 
 
3.4. Se faltar R$ 5,00 ou mais de frete na hora do despacho, o produto não será enviado. A                   
comissão organizadora entrará em contato com o comprador para que a diferença do valor              
seja acertada e o envio possa ser finalizado. 
 
3.5. Fretes dos ganhadores de premiações serão custeados pelo evento. 

3.6. APENAS os sorteios feitos AO VIVO, DURANTE o evento terão os fretes custeados               
pelo evento de acordo com o item 11.3 da PEEP (apenas para moradores do Brasil). Os                
fretes dos sorteios do instagram serão custeados pelo GANHADOR. 

3.6.1. O evento irá custear os fretes com valores ATÉ R$ 30,00. Acima desse valor,               
a diferença será custeada pelo GANHADOR. Essa quantia pode ser paga pelo PicPay do              
evento (@sebivix) ou por transferência bancária (leia tópico 2) 
 

4. FRETE PARA GRANDE VITÓRIA: 

4.1. Para os moradores da Grande Vitória haverão duas possibilidades: 
a. Cobraremos uma taxa mínima de entrega dependendo da localização: 

i. Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica: R$ 3,00; 
ii. Viana, Fundão e Guarapari: R$ 10,00. 
iii. Santa Teresa: R$ 20,00 

b. Encontro para retirada gratuita em lugares e dias específicos. Ex.: UFES 
Campus Goiabeiras (em Vitória). 

 
4.2. Para os ganhadores dos sorteios com selo da Grande Vitória, haverão as seguintes 
possibilidades: 

a. Retirar diretamente com o fornecedor do produto (caso essa seja a opção 
escolhida, favor avisar a Comissão para que os dados sejam passados para o 
fornecedor); 

b. Retirar com um membro da Comissão Organizadora em lugar e dia específico; 
c. Pagar a taxa mínima de entrega de acordo com os valores do item 4.1. 

 

 



 

4.3. Fretes dos ganhadores de premiações serão custeados pelo evento. 

 
5. SOBRE A CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO: 

5.1. A confirmação do pagamento será realizada por e-mail dentro do prazo de até uma               
semana, após verificada a disponibilidade do produto. 

5.2. Enviaremos por e-mail um recibo com a descrição de todos os produtos que foram               
comprados e o valor depositado. 

 

6. SOBRE O ENVIO/ENTREGA: 

6.1. A Comissão Organizadora da XII SeBiVix se responsabiliza pela postagem dos brindes             
e produtos através dos CORREIOS pelo prazo de até 1 (um) mês após o término do evento                 
(até o dia 09/11/2020) para moradores de fora da Grande Vitória. 

6.2. Após a postagem, enviaremos um e-mail contendo o código do objeto postado para o               
rastreamento da entrega junto ao site dos correios, tais como as normas para o recebimento               
da mercadoria. 

6.3. As entregas na Grande Vitória acontecerão em dias e horários específicos por cidade,              
ocorrendo pelo menos uma vez a cada semana após o dia 19/10/2020. Esses dias serão               
combinados posteriormente. 

 

7. PRAZO DE ENTREGA: 

7.1. Nossas entregas serão feitas pelos Correios (Sedex ou PAC). O prazo será             
determinado na emissão do pedido, sendo: 
 

a. Sedex: O prazo de entrega é de 3 a 5 dias úteis, garantido após a postagem. 
b. Pac: É o serviço de encomendas padrão dos Correios. O prazo estipulado é de              

8 a 10 dias úteis para entrega após a postagem, porém esse é um prazo               
estimado, ou seja, não garantido pelos Correios. O prazo máximo desse serviço            
é 20 dias úteis. 

 
7.2. O prazo de entrega dos seus pedidos varia de acordo com o endereço informado para                
entrega. O recebimento do seu pedido poderá ser feito por porteiros, secretárias, familiares             
ou qualquer responsável, mediante assinatura do comprovante de entrega e apresentação           
de documento. 
 

7.3. NÃO garantimos que o objeto chegará até a sua casa, cada cidade possui um sistema                
com os Correios e pode acontecer do produto estacionar na agência. Em casos de extravio,               
enviaremos um novo produto com frete grátis (se for brinde, o congressista pode escolher              
qualquer produto da loja com frete grátis). 
 

 



 

OBSERVAÇÃO: Caso o produto volte pelo fato do remetente não ter ido buscar,             
cobraremos um novo frete para reenvio. Se houver desistência, devolveremos o dinheiro            
apenas da compra. 
 
7.4. Em alguns casos, os Correios não enviam o aviso de chegada para o endereço do                
destinatário, por isso é muito importante rastrear seu pedido periodicamente (o código de             
rastreamento é enviado por e-mail). 
 

7.5. É importante conferir sempre os produtos no ato da entrega e recuse o recebimento               
caso a embalagem não esteja em condições adequadas ou se houver sinais de avaria.              
Nesses casos, avise imediatamente a Comissão do Evento no telefone (+55 27            
99837-0281), enviando um e-mail para sebivix@gmail.com ou entrando em contato conosco           
através do site www.sebivix.com.br. 
 
 

8. TROCA DE ENDEREÇO: 

8.1. Para sua segurança, não é possível alterar o endereço de entrega depois que a compra                
for finalizada.  
 

9. TROCA DE PRODUTOS: 
9.1. Não serão aceitas trocas de produtos por erros no tamanho, visto que disponibilizamos              
a tabela de medidas no formulário. Portanto, pense bem antes de realizar o pedido.  
 
9.2. Trocaremos apenas nos casos de envio de produtos errados. Nesses casos, a SeBiVix              
custeará o frete. Somente serão aceitos para troca os produtos que estiverem na             
embalagem original, sem indícios de uso.  
 
9.3. Toda solicitação de troca deverá ser feita através do email sebivix@gmail.com. No ato              
da solicitação deverão ser informados o nome completo, telefone para contato e descrição             
do pedido efetuado. 
 
10. CASOS DE DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO: 
 
10.1. A XII SeBiVix garante a devolução do valor depositado em nossa conta, seja de               
produtos ou frete, se não conseguirmos enviar os produtos prometidos.  
 
11. SORTEIOS 

11.1. Todos os sorteios da XII SeBiVix serão EXCLUSIVOS para participantes da            
modalidade paga. 
11.2. Os sorteios acontecerão em três formas distintas: 

a. Sorteios no evento:  
i. Os sorteios acontecerão pelo Zoom ao vivo. Serão realizados site           
sorteador.com.br com o nome de todos os congressistas inscritos no evento. 

 

mailto:sebivix@gmail.com
mailto:sebivix@gmail.com


 

ii. APENAS os sorteios feitos ao vivo durante o evento terão os fretes             
custeados pelo evento (apenas para moradores do Brasil).  
iii.. No momento do sorteio, o ganhador terá 10 minutos para demonstrar            
interesse pelo chat online e garantir o produto. Após esse tempo, caso o             
ganhador não tenha demonstrado interesse, um novo sorteio será realizado. 

b. Sorteios no Instagram para a Grande Vitória: 
i. Os sorteios acontecerão no dia 08/10 pelo Instagram @sebivix e serão            
realizados pelo InstaSorteio. Os resultados serão divulgados nos stories do          
Instagram às 18h. 
ii. O ganhador deverá residir OBRIGATORIAMENTE em uma das cidades da           
Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari ou          
Fundão). 
iii. As regras de cada sorteio estarão no post de REGRAS GERAIS            
SORTEIOS. 
iv. Cada parceiro terá uma postagem individualizada no feed. 
v. O frete será por conta do ganhador. 
 

c. Sorteios no Instagram para pessoas de fora: 
i. Os sorteios acontecerão no dia 07/10 pelo Instagram @sebivix e serão            
realizados pelo InstaSorteio. Os resultados serão divulgados nos stories do          
Instagram às 18h. 
ii. O ganhador pode residir em qualquer lugar do país, inclusive na Grande             
Vitória. 
iii. As regras de cada sorteio estarão no post de REGRAS GERAIS            
SORTEIOS. 
iv. Cada parceiro terá uma postagem individualizada no feed. 
v. O frete será por conta do ganhador. 

 

Quaisquer dúvidas, entre em contato através do email sebivix@gmail.com ou pelo número            

do WhatsApp (+55 27 99837-0281). O horário de atendimento é de Segunda à Sexta das 9h                

às 18h. 

 
 

Vitória, 21 de Agosto de 2020. 
Comissão Organizadora da XII SeBiVix 

sebivix@gmail.com 
www.sebivix.com.br 
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