
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

BOLA DENTRO HB20

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE/ME Nº 03.020182/2022

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: LUZ DIGITAL DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO EIRELI
Endereço: LOEFGREN Número: 1291 Complemento: CONJ  44 Bairro: VILA CLEMENTINO Município: SAO
PAULO UF: SP CEP:04040-031
CNPJ/MF nº: 26.715.772/0001-01

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:ELKE DIANA NAZARE DE ARAUJO 52592987215Endereço: VISCONDE DE AGUIAR TOLEDO
Número: 152 Bairro: VILA CONGONHAS Município: SAO PAULO UF: SP CEP:04612-100
 CNPJ/MF nº:26.027.509/0001-11 Razão Social:PROTEGE VEICULO RASTREADORES LTDAEndereço: CANTOR
CARLOS GALHARDO Número: 134 Bairro: ALVARENGA Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP
CEP:09842-130
 CNPJ/MF nº:06.196.025/0001-99 Razão Social:AMMASP - ASSOCIACAO DE MOTOBOYS E MOTORISTAS DE
APLICATIVO DE SAO PAULOEndereço: SANTA CRUZ Número: 402 Complemento: SALA  803 Bairro: BRASILEIA
Município: BETIM UF: MG CEP:32600-295
 CNPJ/MF nº:26.750.044/0001-22

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
04/06/2022 a 19/06/2022

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
04/06/2022 a 18/06/2022

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
PARTICIPANTES ELEGÍVEIS

A promoção é aberta a qualquer pessoa física, maior de 14 anos de idade, brasileira ou estrangeira, desde que
possua RNE, validamente inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/ME, residente
e domiciliada em Território Nacional, que queira participar, no período de 04/06/2022 a 18/06/2022, desde que
cumpridas às condições estipuladas neste Regulamento.

Os menores podem participar desde que assistidos/representados por seus representantes legais.

Nesta promoção será disponibilizada aos participantes a oportunidade de concorrer a:
•	01 (um) prêmio, compreendido em 01 (um) veículo automotor da marca Hyundai, modelo HB20 10M SENSE, cor
Prata, Ano de fabricação: 2020, Ano Modelo: 2021
•	10 (dez) Cartões Vale Combustível no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

A participação neste Concurso é voluntária e totalmente gratuita, não sendo necessária a aquisição de qualquer
produto, bem, direito ou serviço, nem  está condicionada ao pagamento de qualquer quantia e/ ou valor, pelos
participantes, seja qual for sua natureza.

F icam os par t ic ipantes c ientes,  desde já ,  que os cadast ros  pessoais  no s í t io  e le t rôn ico
https://boladentrohb20.com.br são de suas exclusivas responsabilidades, devendo sempre fornecer informações
verdadeiras, exatas, atuais e completas sobre si, sendo que na hipótese de deixarem de
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seguir os termos e regras previstos neste Regulamento, poderão ser imediatamente desclassificados ou excluídos.

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
Qual empresa está promocionando um HB20?

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PERÍODO DA APURAÇÃO: 19/06/2022 14:00 a 19/06/2022 23:59
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 04/06/2022 00:00 a 18/06/2022 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Saioá NÚMERO: 1309 BAIRRO: Cursino
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 04124-120
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da Aderente AMMASP

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

24.000,00 24.000,001 Veículo automotor da marca Hyundai, modelo HB20 10M
SENSE, cor Prata, Ano de fabricação: 2020, Ano Modelo:
2021, Recuperado, Placa GBE5D46, Código Renavam
01238461716 – CRV: 223406670938, Chassi
9BHCN51AAMP088892

1

250,00 2.500,0010 Cartões Vale Combustível 2

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

26.500,0011

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
Este Concurso será realizado entre às 00h00min (horário de Brasília/DF) de 04/06/2022 até as 23h59min (horário de
Brasília/DF) de 18/06/2022 (“Período de Participação”), via YouTube, para todos os interessados que se enquadrem na
condição de elegível.

A ação se resume em adivinhar a quantidade de bolas plásticas estarão dentro do veículo: HB20 10M SENSE, prêmio desta
promoção comercial.

Requisitos para participação:

(i)	Acessar a sua conta no aplicativo YouTube
(ii)	Se inscrever no Canal “Marlon Luz - https://www.youtube.com/channel/UCTHuWvQ21wbpYtZz92EUVjA”
(iii)	Acessar o formulário no site: https://boladentrohb20.com.br – Link será disponibilizado no vídeo que ficará ativo/online
durante todo o período da promoção
(iv)	Deverá preencher o formulário com os dados solicitados no formulário,
(v)	O palpite deverá ser dado no campus: “Quantas bolas de plástico você acha que estão dentro do HB20?” com o número que
achar que será o vencedor.
(vi)	O participante deve acertar a quantidade de bolas de plástico que estarão dentro do veículo em sua totalidade
(considerando-se inclusive o porta-malas)
(vii)	Cada participante poderá preencher o formulário uma única vez. Demais palpites realizados sob o mesmo CPF serão
invalidados para efeitos desta promoção comercial.
(viii)	Após concluído o envio do seu palpite, o participante será direcionado à uma página da Web que confirmará sua
participação na promoção e indicará qual número o participante escolheu e a data do preenchimento do formulário. Estes
mesmos dados serão enviados ao mesmo através do e-mail preenchido no formulário.

O sítio eletrônico https://boladentrohb20.com.br é de titularidade da empresa mandatária e é o lugar em que será divulgado
oficialmente a quantidade de bolas de plástico que estarão dentro do veículo e divulgado o resultado pela empresa mandatária.

O veículo, primeiro prêmio da promoção, ficará no estabelecimento da Aderente AMMASP, na Rua Saioá 1309, Cursino, São
Paulo - SP, 04124-120 – SP, onde, inclusive, poderá ser visitado a qualquer tempo durante a promoção comercial, por qualquer
participante que assim o desejar.

Os Cartões Vale Combustível são aceitos em todos os Postos de Gasolina filiados à rede Visa e tem a validade de 12 (doze)
meses.

O saldo gerado pelo cartão combustível e pode ser utilizado quantas vezes quiser como forma de pagamento, até que seja
zerado, e não terá valor mínimo de consumo.
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Caso o valor da compra seja superior ao saldo do cartão, pode ser complementado com outra forma de pagamento

Prevenção de fraudes:
Para se evitar qualquer fraude, serão tomadas diversas providências:

a.	Toda a promoção comercial será transmitida ao vivo, para que todos os participantes possam assistí-la, e ficará “online” desde
o começo da mesma (oportunidade em que serão colocadas as bolas de plástico dentro do veículo) até o encerramento da
promoção (quando serão contadas as bolas de plástico), ocasião em que será comunicado quem foi o contemplado;
b.	Serão colocadas diversas bolas de plástico dentro do veículo, de forma completamente aleatória, até que o mesmo esteja
completamente cheio (incluindo-se o porta-malas).
c.	Uma vez que fechado o veículo, todas as saídas serão vedadas com adesivos de lacre;
d.	Todo o restante de bolas de plástico que não couberem dentro do veículo, serão colocadas dentro de um recipiente
transparente, e este será completamente vedado.
e.	Até 5 (cinco) participantes do sorteio poderão acompanhar presencialmente a contagem das bolas de plástico no momento da
retirada do veículo, para fins de verificação e auditoria, bastando que sejam os primeiros a comparecer no endereço da
Aderente AMMASP, onde será realizada a apuração.

Critérios de desempate

Será contemplado aquele que acertar exatamente a quantidade de bolas de plástico contidas dentro do veículo;

Na hipótese de mais de uma pessoa ter palpitado o número vencedor, será considerado como critério de desempate a
anterioridade, ou seja, aquele que primeiro tiver escolhido o número vencedor. Tal desempate será verificado através do sistema
da Mandatária em conjunto com o documento probatório mencionado no Parágrafo 10

Na hipótese acima, o contemplado será aquele que primeiro enviou o número correspondente à quantidade de bolas de plástico
existentes no veículo, entretanto, os próximos 10 (dez) que também tiverem escolhido este mesmo número receberão um 01
(um) Cartão Vale Combustível no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Na hipótese de nenhum participante ter palpitado o número de bolas de plástico localizadas dentro do veículo, serão verificados
todos os palpites imediatamente superiores. Ou seja, se por exemplo a quantidade de bolas de plástico dentro do veículo for de
“12685” e ninguém tiver palpitado este número, será verificado se alguém palpitou o número “12686”. Persistindo o problema,
será verificado o número imediatamente inferior. No caso do exemplo, será verificado o número “12684”.

Dentro da hipótese acima, caso não haja qualquer palpite sobre os 2 números imediatamente mais próximos, tanto para cima,
quanto para baixo, será novamente tentado o número seguinte ao superior. Exemplificando: Se a quantidade de bolas de
plástico existentes dentro do veículo for a de “12685” e ninguém tiver palpitado os números “12686” e “12684”, será verificado o
número “12687”.

Se mesmo assim não for localizado um vencedor, será verificado o número inferior, no caso do exemplo, o número “12683”, e
assim sucessivamente, até que se encontre um vencedor.

O critério de desempate que dará aos demais vencedores a possibilidade ganhar o “vale-combustível” seguirá esta mesma
lógica, de forma que os primeiros que tiverem maior se aproximado ao número vencedor, serão contemplados.

Caso, por exemplo, 2 pessoas tenham acertado o número de bolas de plástico, será contemplado com o Vale combustível
aquele que, pelo critério de anterioridade, tiver acertado depois do primeiro.

Todos os 19 restantes serão contemplados seguindo as regras de desempate previstos neste regulamento.

Não podem participar deste Concurso:

a)	Pessoas Jurídicas;
b)	Pessoas físicas que não atenderem aos requisitos exigidos neste Regulamento;
c)	Os membros do corpo diretivo, conforme respectivos documentos societários da MANDATÁRIA e da ADERENTE;
d)	Os empregados, familiares e colaboradores da empresa mandatária e dos aderentes à presente promoção
e)	Qualquer indivíduo que não goze de sua capacidade legal.

A verificação do disposto no item acima é de responsabilidade das PROMOTORAS e será realizada no momento da apuração
dos resultados da Promoção. Caso, por qualquer motivo, a despeito dos esforços das PROMOTORAS, verifique-se que o
participante estava impedido de participar ou, ainda, se verifique que o potencial vencedor não cumpriu com os requisitos e
regras previstos neste Regulamento, ele será desclassificado do Concurso e fará jus ao recebimento do prêmio o participante
subsequente, melhor colocado na apuração final desta Promoção, desde que este esteja elegível ao recebimento do prêmio.

Na hipótese de a Promotora constatar a participação de pessoa não autorizada, nos termos das cláusulas previstas neste
Regulamento, referida  participação irregular será imediatamente cancelada e desclassificado o participante.
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O Participante é o único responsável pelas informações e dados pessoais fornecidos quando do cadastro no website
https://boladentrohb20.com.br, responsabilidade que abrange, também, a atualização, a precisão e a veracidade de tais
informações e dados. As PROMOTORAS estão isentas de quaisquer responsabilidades em caso de incorreção ou não
veracidade das informações e dados fornecidos pelo Participante, que poderá ser desclassificado.

As PROMOTORAS esclarecem que esta Promoção não é patrocinada, apoiada, administrada ou possui qualquer associação
com o Youtube, Google ou empresas coligadas.

A participação nessa Promoção não gerará aos participantes nenhum outro direito ou vantagem que não esteja expressamente
previsto nesse Regulamento.

Os Participantes estão cientes que, ao participar desta Promoção, haverá coleta, armazenamento, tratamento, utilização e
compartilhamento, pelas PROMOTORAS e os parceiros envolvidos na Promoção, das informações  e dos dados pessoais
fornecidos no momento do cadastro para as finalidades de comunicação com os Participantes, operacionalização, execução,
divulgação em mídias da própria Promoção e dos participantes contemplados, entrega do prêmio, procedimentos de auditoria e,
ainda, de fiscalização e prestação de contas junto à Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da
Economia – SECAP/ME, nos limites da legislação aplicável, sem qualquer ônus para as PROMOTORAS, sendo que os dados
não serão utilizados para qualquer outra finalidade sem a prévia autorização do participante, sendo certo que o tratamento de
dados se dará em estrita observância à Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Assim, as PROMOTORAS expressamente declaram que  os dados obtidos em razão desta promoção não serão de qualquer
forma  comercializados ou cedidos a terceiros, ainda que a título gratuito, e serão utilizados apenas nos limites acima indicados.

Considerando que a internet será o principal veículo de Comunicação, as PROMOTORAS declaram que todas as informações
relacionadas a esta Promoção constarão sempre no website https://boladentrohb20.com.br

APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

Período da Apuração: 19/06/2022 – 14:00
Período de Participação da Apuração: 04/06/2022 00:00 à 18/06/2022 23:59
Endereço da Apuração: Rua Saioá 1309, Cursino, São Paulo - SP, 04124-120 – SP
Local da Apuração: Sede da Aderente AMMASP

PRÊMIOS:
•	01 (um) prêmio, compreendido em 01 (um) veículo automotor da marca Hyundai, modelo HB20 10M SENSE, cor Prata, Ano de
fabricação: 2020, Ano Modelo: 2021, Recuperado, Placa GBE5D46, Código Renavam 01238461716 – CRV: 223406670938,
Chassi 9BHCN51AAMP088892 no valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
•	10 (dez) Cartões Vale Combustível no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Nos casos de tentativa de fraude ou fraude comprovada e/ou emprego de meios mecânicos e/ou robóticos na participação neste
Concurso de modo a interferir no resultado do Concurso, o Participante contemplado será automaticamente desclassificado e
não terá direito ao recebimento do prêmio.

Os Participantes serão excluídos automaticamente do Concurso em caso de tentativa de fraude, fraude comprovada,
manipulação de resultados ou não preenchimento das disposições previstas neste Regulamento e/ou em decorrência de
informações incorretas ou equivocadas, de acordo com as regras deste Regulamento, podendo ainda responder por crime de
falsidade ideológica ou documental, não preenchimento dos requisitos previamente determinados e/ou em decorrência de
informações incorretas ou equivocadas, de acordo com as regras deste Regulamento.

Caso a constatação do indício de fraude, tentativa de fraude, fraude comprovada ou não preenchimento dos requisitos previstos
neste Regulamento, seja  identificada no momento da apuração, o participante será desclassificado e será verificado o
participante subsequente, melhor colocado, para identificação do ganhador do prêmio em questão.

Da mesma forma, nos casos de indício de fraude, tentativa ou fraude  comprovada na participação nesta Promoção ou, ainda,
não preenchimento das condições previstas neste Regulamento, identificados após a conclusão da apuração, o Participante
contemplado será automaticamente desclassificado e fará jus ao recebimento do prêmio o Participante subsequente, melhor
colocado. Caso não exista tempo hábil para a aplicação da regra constante em tal item, o valor correspondente ao prêmio será
recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União no prazo de 10 (dez) dias contados da data de prescrição do prêmio.

Toda e qualquer participação realizada que não preencher todas as condições estabelecidas neste Regulamento não será
considerada válida para os efeitos desta Promoção, podendo o participante ser desclassificado da Promoção, a único e
exclusivo critério da mandatária e suas aderentes.

Também serão desclassificadas as inscrições que não estiverem adequadas à  temática proposta para esse Concurso.
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Caso algum contemplado não seja localizado por meio dos dados por ele cadastrados, sua participação será desconsiderada a
qualquer tempo, a critério das PROMOTORAS, e fará jus ao recebimento do prêmio o participante subsequente, melhor
colocado na Promoção.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A divulgação dos Participantes contemplados neste Concurso será realizada por meio do website https://boladentrohb20.com.br,
permanecendo tais informações disponíveis por, pelo menos, 30 (trinta) dias, contados da data de divulgação do resultado desta
Promoção.

As PROMOTORAS entrarão em contato com o Participante contemplado por telefone e/ou e-mail, observados os dados do
cadastro, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da divulgação do resultado.

As PROMOTORAS tentarão contato com o potencial contemplado considerando os dados informados no seu cadastro, por
telefone e e-mail (não obrigatoriamente nesta ordem), com intervalos de 01 (um) dia entre uma e outra tentativa, observadas as
hipóteses de desclassificação em caso de não apresentação da documentação no prazo estabelecido.

Caso o vencedor não retorne no prazo de 72h (setenta e duas horas), após o efetivo contato feito pela Promotora, será
sumariamente excluído da promoção e o seu palpite nulificado, passando, então, para tentativa de obtenção do próximo
ganhador, na forma deste regulamento

Caso as PROMOTORAS não localizem ou consigam contato, em decorrência do cadastramento de informações errôneas pelo
participante, o potencial contemplado será desclassificado e fará jus ao recebimento  do prêmio o participante subsequente,
melhor colocado na Promoção, observada, ainda, as hipóteses de desclassificação em caso de não apresentação da
documentação no prazo estabelecido.

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
O prêmio é pessoal e intransferível e será entregue ao contemplado no endereço indicado no cadastro para participação, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da apuração, de acordo com o artigo 5º do Decreto 70.951/72, livre e desembaraçado
de todos e quaisquer  ônus.

Fica desde já estabelecido que o prêmio será entregue ao Contemplado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Para recebimento do prêmio, obrigatoriamente, o Participante potencialmente contemplado deverá enviar para a MANDATÁRIA:
(i) cópia legível do seu RG; (ii) cópia legível do CPF/ME; (iii) cópia legível de seu comprovante de residência, com data de no
máximo 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da divulgação dos resultados, em seu nome ou em nome de algum parente
ou cônjuge, acompanhado de outros documentos que comprovem seu grau de parentesco ou relação. Neste ato, deverá ainda,
assinar o recibo de entrega de prêmio que, de posse da MANDATÁRIA, constituirá prova de entrega do prêmio.

A documentação listada acima deverá ser apresentada no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do efetivo contato com os
contemplados pela Mandatária, sob pena de desclassificação.

A não apresentação dos documentos aqui indicados ou a apresentação  irregular no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do
efetivo contato, ensejará a desclassificação do Participante desta Promoção e o prêmio correspondente será destinado ao
Participante subsequente melhor colocado.

Caso em razão do fornecimento de dados incompletos, incorretos ou desatualizados, a mandatária ficar impossibilitada de
contatar o  Participante, estas procederão à imediata desclassificação do mesmo por inobservância das regras de participação
estabelecidas neste Regulamento.

O recibo da quitação da obrigação das PROMOTORAS e entrega de prêmio constituirá prova de entrega do prêmio e será
mantido sob guarda das PROMOTORAS pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do término da Promoção.

A responsabilidade das PROMOTORAS com o Contemplado encerra-se no momento da entrega do prêmio, e será entregue em
nome do Contemplado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, sendo vedada sua transferência.

Na eventualidade do ganhador vir a falecer antes da entrega do prêmio, este será entregue ao espólio, na pessoa do seu
inventariante, de acordo com a legislação vigente, devendo tal direito ser exercido, em até 180 (cento e oitenta) dias. Não
havendo processo de inventário, será entregue a um dos herdeiros do contemplado, com o consentimento dos demais, desde
que apresentada a devida documentação comprobatória, sob pena do prêmio vir a ser recolhido como renda aos cofres da
União Federal.

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
Caso o prêmio não seja entregue, seu valor correspondente será recolhido aos cofres do Tesouro Nacional, como renda da
União.

A Promoção será divulgada pelas PROMOTORAS por meio do website https://boladentrohb20.com.br e demais canais oficiais
de Comunicação da instituição.

Eventuais dúvidas, reclamações e sugestões sobre a promoção poderão ser por meio do telefone (11 9-9250-6907), de
segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h00min (horário oficial de Brasília), por e-mail: sorteios@luz-digital.
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com.  Os Participantes ficam cientes de que as ligações realizadas para o esclarecimento de dúvidas poderão ser gravadas
pelas PROMOTORAS, a seu único critério.

As PROMOTORAS não se responsabilizarão por eventuais prejuízos que os Participantes venham a sofrer em decorrência da
Promoção, oriundos de fatos alheios às PROMOTORAS. Outrossim, as PROMOTORAS não serão responsáveis por inscrições
e/ou cadastros não efetivados por problemas na transmissão de dados no servidor do Participante, tais como: problemas de
acesso à rede de Internet, intervenção de hackers, vírus, manutenção, queda de energia, falhas de software ou hardware,
problemas operacionais com as empresas de telefonia que possam, direta ou indiretamente, afetar o acesso à Internet e,
consequentemente, a participação na presente Promoção, bem como por casos fortuitos ou de força maior, em provedores de
acessos dos Participantes ou ainda por falta de energia elétrica.

As PROMOTORAS e/ou as pessoas e empresas envolvidas na Promoção não serão responsáveis, ainda, no caso de
vazamento/disseminação das imagens, nome, voz, textos e vídeos captados por terceiros não autorizados, bem como fica
isenta de responsabilidade pela disseminação dos  vídeos, imagens, textos e todo e qualquer conteúdo em qualquer canal de
internet e mídia digital e/ou social, tais como, mas não se limitando a Youtube, facebook, Instagram, entre outros, que forem
feitos por terceiros não autorizados durante ou após o término da Promoção.

As PROMOTORAS e/ou as pessoas e empresas envolvidas na Promoção também não se responsabilizarão por eventuais e/ou
quaisquer prejuízos diretos ou indiretos que os consumidores participantes possam ter, oriundos da participação na Promoção,
da aceitação do prêmio, ou ainda de situações que estejam fora do controle das PROMOTORAS e/ou das pessoas e empresas
envolvidas na Promoção, salvo se restar demonstrada, judicialmente, a responsabilidade única e exclusiva das mesmas.

O Número do Certificado de autorização desta Promoção constará sempre no Regulamento e no website da Promoção, estando
as PROMOTORAS dispensada da aposição em todos os materiais de comunicação.

O Participante contemplado ou seu responsável concorda em ceder gratuitamente neste ato, os direitos de uso de sua imagem,
nome e som de voz, sem qualquer ônus para as PROMOTORAS e suas subsidiárias, para uso exclusivo na divulgação desta
Promoção, por meio de cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, bem como em qualquer tipo de mídia e/ou peças
promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors, mala- direta e na Internet, pelo período de 12
(doze) meses, contados da data de apuração dos resultados.

As autorizações descritas no item acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou de pagamento de qualquer
quantia adicional por parte das PROMOTORAS, desde que não se utilize de direitos do Participante contemplado após a
expiração do prazo mencionado. Caso desejarem, as PROMOTORAS e o Participante contemplado, poderão, de mútuo acordo,
firmar contratos específicos para licença de tais direitos por prazo superior a 12 (doze) meses contados da apuração dos
resultados.

O preenchimento do formulário constante do regulamento para participação nesta Promoção na forma indicada neste
Regulamento pressupõe total conhecimento e concordância com as disposições do Regulamento por parte do Participante e
configura a autorização para o recebimento de informações e comunicações a respeito desta Promoção.

Presume-se que o Contemplado não tenha qualquer embaraço fiscal, legal ou outro que o impeça de receber e/ou usufruir do
prêmio distribuído.

Os Participantes contemplados concordam que deverão se abster de utilizar  as marcas das PROMOTORAS sem a prévia e
expressa autorização por escrito das mesmas.

O prêmio não poderá ser distribuído ou convertido, total ou parcialmente em dinheiro de acordo com o art. 15, § 5° do Decreto nº
70.951/72. O prêmio não poderá ser trocado, alterado, complementado ou substituído por outro prêmio.

Não	cabe ao Participante contemplado e/ou seus responsáveis/representantes legais discutir ou redefinir as condições e
premissas da Promoção ou do prêmio.

Fica, desde já, eleito o foro da Comarca de domicílio do Participante para solução de quaisquer questões referentes ao
Regulamento desta Promoção.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Poderá participar da promoção qualquer participante que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;

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;
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Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser
representado por seu responsável legal; à exceção das promoções comerciais realizadas por concessionária ou permissionária
de serviço de radiodifusão, nos termos do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971;

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;

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, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88
de 2000, e em atos que as complementarem;

A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidades previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.

15 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;

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;

Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser
representado por seu responsável legal; à exceção das promoções comerciais realizadas por concessionária ou permissionária
de serviço de radiodifusão, nos termos do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971;

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;

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, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88
de 2000, e em atos que as complementarem.

Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba
"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv, .xls ou .zip e cada arquivo poderá ter até 250 MB.

A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.

Página 7 de  8



Documento assinado eletronicamente por Antonia Alberlania Ferreira Rufino, Assistente
Técnico, em 26/05/2022 às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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