Regulamento da Ação de Descontos "Doe Sangue
com o Apoio da 99"
99 TECNOLOGIA LTDA., com sede na Rua Sansão Alves dos Santos, nº 400, Cidade Monções,
São Paulo/SP, CEP 04571-090, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/ME sob o n°. 18.033.552/000161 (“99”), apresenta o Regulamento Ação de Descontos
"Doe Sangue com o Apoio da 99" ("Regulamento")
1. "Doe Sangue com o apoio da 99" consiste em uma Ação de Descontos (“Ação”) realizada
pela 99 na qual o usuário passageiro poderá ter os descontos determinados na Cláusula 3.,
observadas as estipulações deste Regulamento.
1.1. A Ação de Descontos terá vigência nas cidades de Salvador (BA), Fortaleza (CE),
Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Governador Valadares (MG), Ituiutaba (MG), Juiz
de Fora (MG), Montes Claros (MG), Pouso Alegre (MG), Uberaba (MG), Diamantina
(MG), Divinópolis (MG), Manhuaçu (MG), Passos (MG), Patos de Minas (MG), Passos
(MG), Patos de Minas (MG), São João del Rei (MG), Sete Lagoas (MG), Além Paraíba
(MG), Betim (MG), Frutal (MG), Poços de Caldas (MG), Curitiba (PR), Recife (PE), Rio
de Janeiro (RJ), Petrópolis (RJ), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Blumenau (SC),
Chapecó (SC), Criciúma (SC), Jaraguá do Sul (SC), Joaçaba (SC), Joinville (SC), Lages
(SC), Tubarão (SC), São Paulo (SP), Osasco (SP), Barueri (SP), Guarulhos (SP),
Araçatuba (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Presidente Prudente (SP), Taubaté
(SP), Jundiaí (SP), Sorocaba (SP), Santos (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP),
Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP) e São Caetano do Sul (SP), no período
entre às 00:00h de 14/06/2021 e às 23:59h de 14/09/2021.
1.2. São elegíveis apenas as corridas iniciadas nas cidades mencionadas na Cláusula
1.1. nas quais seja possível iniciar corridas válidas pelo aplicativo da 99.
1.3. Esta Ação não é aberta ao público em geral, nem a todos os passageiros das
cidades mencionadas na Cláusula 1.1., sendo restrita ao grupo específico dos
passageiros elegíveis, conforme definido neste Regulamento.
2. Serão elegíveis a participar desta Ação aqueles passageiros que, concomitantemente:
2.1. Estejam cadastrados como passageiros nas cidades da Cláusula 1.1.;

2.2. Tenham aderido aos Termos de Uso da 99 corretamente e estejam regulares na
plataforma (aptos a realizarem corridas);
2.3. Utilizem o Cupom de Desconto DOESANGUE divulgado em sites, publicidade em
geral, imprensa nacional ou qualquer outro meio de comunicação oficial da 99.
2.4. Utilizem o Cupom de Desconto DOESANGUE em uma das cidades mencionadas
na Cláusula 1.1.
3. O passageiro elegível, conforme a Cláusula 2., para utilizar o Cupom de Desconto, deverá
abrir o aplicativo da 99, clicar em “Cupom de Desconto”, inserir o código promocional
DOESANGUE e clicar em confirmar.
3.1. O Cupom de Desconto terá uma vigência de 30 (trinta) dias contados a partir da
data de inserção do código promocional pelo passageiro no aplicativo da 99, limitado
ao período de vigência da presente Ação.
3.2. O passageiro receberá R$30,00 (trinta reais) de desconto para ir até os
hemocentros participantes em uma das cidades da Cláusula 1.1. e R$30,00 (trinta
reais) de desconto para retornar do hemocentro, ou seja, a corrida de ida e volta ao
hemocentro não poderá ultrapassar o valor de R$60,00 (sessenta reais).
3.3. Os descontos aplicados acima somente poderão ser utilizados para corridas que
tenham como destino final os endereços dos hemocentros participantes desta Ação:
https://www.abrasta.org.br/hemocentros-parceiros-campanha-99-taxi-doacao-de-sa
ngue-abrasta-e-abrale-2021/.
4. O desconto funcionará da seguinte maneira:
4.1. Será válido apenas para corridas na categoria 99Pop.
4.2. O valor final da corrida, após aplicado o desconto, caso ultrapasse os valores
mencionados na Cláusula 3.2., deverão ser arcados pelo usuário passageiro.
5. Para fins desta Ação, são elegíveis as corridas pagas por qualquer método de pagamento
apontado na comunicação desta campanha, que tenham sido regularmente iniciadas no
aplicativo, que não constituam suspeita de fraude e que tenham sido intermediadas pelo
aplicativo da 99, na categoria 99Pop.

6. O uso do Aplicativo e da Ação de Descontos de forma ilegal, fraudulenta, indevida ou em
desacordo com os Termos de Uso poderão levar à exclusão do cadastro do usuário
passageiro e, potencialmente, à proibição da utilização dos serviços da 99.
6.1. No caso de utilização do Aplicativo ou desta Ação conforme previsto na Cláusula
6., o usuário passageiro não se beneficiará do eventual desconto, não se eximindo do
pagamento do valor total da corrida.
7. A 99 pode alterar este Regulamento, bem como alterar, suspender, cancelar ou prorrogar
a Ação, independentemente de aviso prévio e a qualquer momento.
8. Nos casos ainda neste Regulamento, serão aplicados os Termos de Uso, vigentes durante
toda a relação entre a empresa e o usuário. Nos casos também omissos nos Termos de Uso,
a 99 analisará cada caso individualmente, observada a boa-fé.

