
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Conta em Dia, Prêmio na Mão

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE/ME Nº 04.020140/2022

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE
Endereço: PREFEITO PAULINO BIF Número: 151 Bairro: CENTRO Município: MORRO DA FUMACA UF: SC
CEP:88830-000
CNPJ/MF nº: 86.533.346/0001-70

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhada a Sorteio

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Cocal do Sul/SC Criciúma/SC Içara/SC Morro da Fumaça/SC Pedras Grandes/SC Urussanga/SC

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
20/06/2022 a 02/12/2022

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
20/06/2022 a 25/11/2022

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
A Promoção Conta em Dia, Prêmio na Mão é destinada aos associados da Cooperativa Fumacense de Eletricidade
- Cermoful, seja pessoa física ou jurídica (exceto os que detêm unidade consumidora classificadas como Grupo A),
que contemplem as condições de participação estabelecidas no presente regulamento;
Para ter direito a 01 (um) número da sorte, o associado precisa ter uma  ou mais unidades consumidoras ativas e
de sua titularidade, estando esta(s), sem débitos anteriores (estar adimplente), até o vigésimo quinto dia do mês
corrente para estar apto a concorrer nos respectivos sorteios, aos prêmios discriminados na seção  9 (nove) deste
regulamento, conforme datas de sorteio e apuração, constantes nesta mesma seção. Novos associados devem
estar adimplentes do período que se associaram até a data de corte supracitada. Não há limites de geração de
Números da sorte por CPF ou CNPJ;
Cada associado participante terá seu número da sorte atrelado a localidade a qual unidade consumidora está ativa.
Desta forma, as cidades de Criciúma, Içara, Morro da Fumaça, Cocal do Sul, Urussanga e Pedras Grandes, são as
elegíveis para tal;
Confirmado o atendimento das regras de participação, a promotora disponibilizará na plataforma de gerenciamento
da campanha, um número da sorte aleatório para cada unidade consumidora apta, com o qual o associado estará
participando de forma automática na promoção. Exemplo: Caso o associado tenha 10 (dez) unidades consumidoras
ativas em seu CPF ou CNPJ, e destas, apenas 01(uma) encontre-se inadimplente, ainda assim, este associado
terá direito a 9 (nove) números da sorte para participar, tornando inelegível a receber número da sorte, somente a
unidade consumidora com débito;
Os números da sorte disponibilizados nos sorteios mensais não são cumulativos, assim, todos os meses serão
disponibilizados novos números da sorte para os clientes adimplentes que atendam aos requisitos deste
regulamento;
Além da aquisição de um número da sorte por unidade consumidora adimplente e ativa, no sorteio do mês
dezembro, haverá mais três formas de o associado participante conseguir números da sorte extras para estar
concorrendo aos prêmios preestabelecidos para esta data que são:
 Forma 01: Cadastro de Participante - Efetuar o cadastro de participante na plataforma de gerenciamento da
promoção, até o dia 20/11/2022;
 Forma 02: Assiduidade em toda a promoção – Por participar de todos os sorteios anteriores. Logo, o associado
participante que manteve ativa e adimplente ao menos 01 (uma) unidade consumidora, durante todos os sorteios
desta promoção;
 Forma 03: Cadastro no Clube de Benefícios - Estar cadastrado do Clube de Benefícios Cermoful, até o dia
20/11/2022.
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Observações relacionadas ao número da sorte extra:
a) Só serão ativadas uma ou mais formas de aquisição de números da sorte extra(s), caso o participante encontre-
se sem débitos anteriores, até o 20/11/2022;
b) Os números da sorte extras estarão disponíveis na plataforma de gerenciamento juntamente com os números da
sorte regulares (gerados conforme adimplência de cada unidade consumidora ativa), adquiridos para a apuração do
mês de dezembro;
c) As três formas de aquisição de número da sorte extras, podem ser combinadas entre si, dentre todas as
possibilidades realizáveis, desde que os requisitos para tal, sejam atendidos conforme exigências desta seção.
O  c a d a s t r o  d e  a s s o c i a d o  p a r t i c i p a n t e ,  p o d e  s e r  e f e t u a d o  n o  h o t s i t e  d a  p r o m o ç ã o
https://contaemdiapremionamao.com.br, uma única vez, onde é obrigatório o preenchimento dos seguintes dados:
CPF, RG, Nome Completo, Telefone1, Telefone2, Profissão, Endereço, Data de Nascimento, Escolaridade, Sexo,
Estado Civil e E-mail, para pessoa física, e, CNPJ, Razão Social, Endereço, Telefone e E-mail, para o cadastro de
participante do tipo pessoa jurídica. No ato do cadastro, será solicitado ao associado participante, a criação de
credenciais de acesso (nome de usuário será o CPF ou CNPJ, e uma senha), que serão utilizados para posterior
acesso ao hotsite da promoção, para que o mesmo possa consultar informações relacionadas à promoção;
O cadastro de associado participante, também poderá ser efetuado através de WhatsApp, iniciando uma interação
pelo número (48)99668-7538, no período compreendido entre às 0h do dia 20/06/2022 até às 23h59, do dia
25/11/2022 (horários de Brasília), fornecendo as mesmas informações mencionadas anteriormente (vide cadastro
via hotsite da promoção);
As participações por WhatsApp, originadas pelo consumidor, terão um roteiro de perguntas sucessivas, que irão
permitir a conclusão do cadastro de tal. Somente serão aceitas mensagens de texto, e em nenhuma hipótese serão
aceitas mensagens de voz ou vídeo. A conclusão do cadastro de associado participante, somente ocorrerá após o
mesmo receber uma mensagem que confirmará o sucesso do cadastro;
Caso o WhatsApp no período da promoção saia do ar, ou tenha alguma instabilidade, suspensão, bloqueio ou
inoperabilidade de qualquer natureza, o associado participante poderá realizar cadastro, via hotsite, até que o
problema seja solucionado pelos terceiros, responsáveis pela disponibilidade do mesmo;
É necessário que o cliente leia e confirme leitura, aderindo aos termos que regulamentam a promoção, tanto no
cadastro pelo hotsite, quanto pelo WhatsApp;
Os números da sorte gerados automaticamente, com os quais os participantes estarão concorrendo aos prêmios,
estarão disponíveis para consulta, em sua conta de usuário no hotsite da promoção em até 24 (vinte e quatro)
horas antes da data de cada extração da Loteria Federal. Para acessá-los, basta utilizar o nome de usuário (CPF
ou CNPJ) e senha criada no momento do cadastro;
Será um único cadastro por associado, que terá seus números da sorte atrelados a seu CPF ou CNPJ, e permitindo
desta forma, que concorra aos prêmios preestabelecidos;
Um CPF ou CNPJ não pode ser contemplado mais de uma vez na apuração;
Estão impedidos de participar da promoção: funcionários das agências de propaganda e promoção da campanha,
diretamente envolvidos com a criação, produção e execução dessa promoção; distribuidores de produtos da
promotora e/ou quaisquer outras pessoas de empresas envolvidas diretamente na execução da presente
promoção; pessoas jurídicas cuja a unidade consumidora tenha classificação do tipo Grupo A.

7 -  QUANTIDADE DE SÉRIES:
1

8 -  QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000

9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 18/07/2022 16:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 20/06/2022 00:01 a 30/06/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 13/07/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Prefeito Paulino Bif NÚMERO: 151 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Morro da Fumaça UF: SC CEP: 88830-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Escritório

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

4 Mixer Oster 250W Aço Inox 250,00 1.000,00 0 0 1
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DATA: 15/08/2022 16:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/07/2022 00:01 a 31/07/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 10/08/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Prefeito Paulino Bif NÚMERO: 151 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Morro da Fumaça UF: SC CEP: 88830-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Escritório

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

4 Forno Microondas Panasonic 21L
700W

680,00 2.720,00 0 0 1

DATA: 19/09/2022 16:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/08/2022 00:01 a 31/08/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 14/09/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Prefeito Paulino Bif NÚMERO: 151 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Morro da Fumaça UF: SC CEP: 88830-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Escritório

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

4 Parafusadeira Bosch GSV120 1/2”
18V

500,00 2.000,00 0 0 1

DATA: 17/10/2022 16:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/09/2022 00:01 a 30/09/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 12/10/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Prefeito Paulino Bif NÚMERO: 151 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Morro da Fumaça UF: SC CEP: 88830-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Escritório

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

4 Aparador de Grama Vonder Elétrico
1000W 7000rpm

250,00 1.000,00 0 0 1

DATA: 14/11/2022 16:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/10/2022 00:01 a 31/10/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 09/11/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Prefeito Paulino Bif NÚMERO: 151 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Morro da Fumaça UF: SC CEP: 88830-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Escritório

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

4 Ventilador Arno 40cm 6 pás 220V 3
velocidades

190,00 760,00 0 0 1

DATA: 02/12/2022 16:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:01 a 25/11/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 30/11/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Prefeito Paulino Bif NÚMERO: 151 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Morro da Fumaça UF: SC CEP: 88830-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Escritório

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

4 Motocicleta Honda CG 160 0Km  Ano
2022/Modelo 2023

16.300,00 65.200,00 0 0 1

3 Smart TV 50” 4K 220V 3.000,00 9.000,00 0 0 2

3 Notebook Intel i5 8GB SSD 3.000,00 9.000,00 0 0 3

3 Smartphone Samsung A32 128GB
6,4”

1.800,00 5.400,00 0 0 4

10 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$
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96.080,0033

11 -  FORMA DE APURAÇÃO:
Os elementos sorteáveis de todas as séries serão distribuídos entre os participantes de forma concomitante, equitativa e
aleatória, entre todas as séries utilizadas para o período de participação na promoção;
Para a obtenção dos números da sorte que irão identificar os participantes contemplados nesta promoção, de acordo com os
sorteios da Loteria Federal discriminados na seção 9 (nove) deste regulamento, intitulada Apuração e Descrição dos Prêmios,
será utilizada a seguinte regra: Para a identificação do Número do Elemento Sorteável, serão utilizados os algarismos da
unidade simples do 1º ao 5º prêmio da Loteria Federal, lidos de cima para baixo;
A série será única (0);
Número da sorte contemplado: será à série única (0), seguida do elemento sorteável apurado, nos termos supra previstos;

Exemplo da Extração da Loteria Federal do Brasil:
1º prêmio 5 7 2 1 2
2º prêmio 9 8 1 2 3
3º prêmio 2 0 8 8 4
4º prêmio 3 1 4 3 5
5º prêmio 5 9 6 1 6
Número da sorte: 0/23.456 = 0 (série) / 23.456 (elemento sorteável). Exemplo de formação do NÚMERO DA SORTE
contemplado: 0/23.456. Sendo o número 0 referente a série única, e o número 23.456, relacionado ao elemento sorteável.
Número da sorte contemplado: Série única, seguida do elemento sorteável apurado; Serão 33 (trinta e três) números
contemplados, por Regra de Apuração ou Aproximação, durante toda a promoção;
A sequência de premiação seguirá a seguinte ordem de contemplação por cidades, para cada apuração, conforme ANEXO I;
Quando esgotada a quantidade de prêmio por cidade, os participantes pertencentes a estas, terão seus números da sorte
automaticamente ignorados, no decorrer verificação;
Formas de contemplação:
  Apuração: Para determinação do primeiro participante contemplado na apuração, este deve possuir o “Número da sorte” que
coincida com o “Número da Sorte contemplado”. Será verificada a cidade que está localizada a unidade consumidora geradora
do número da sorte. Os demais contemplados (conforme quantidades predeterminadas para cada apuração) serão os
imediatamente posteriores, incrementando em unidade, verificando as respectivas cidades de suas unidades consumidoras, até
que se atinja as quantidades de prêmios, dispostas no ANEXO I. No caso de se alcançar o número máximo na série (99.999),
dar-se-á continuidade iniciando-se a busca a partir do menor número da série (00.000), incrementando em unidade, e repetindo-
se o procedimento supramencionado de busca de números da sorte na série, até que se encontre a quantidade prevista de
contemplados, conforme regras deste item;
  Aproximação: Buscar-se-á o primeiro número da sorte distribuído, imediatamente posterior ao elemento sorteável extraído na
Loteria Federal. Será verificada em qual cidade está localizada a unidade consumidora geradora do número da sorte. No caso
de se alcançar o número sequencial final (99.999), dar-se-á continuidade do menor número da série dentro da série (00.000),
incrementando em unidade, repetindo este procedimento até que se encontre o primeiro contemplado. Os demais contemplados
(conforme quantidades predeterminadas para cada apuração), serão os imediatamente posteriores, incrementando em unidade,
verificando as respectivas cidades de suas unidades consumidoras, até que se atinja as quantidades de prêmios, dispostas no
ANEXO I. No caso de se alcançar o número sequencial final (99.999), dar-se-á continuidade do menor número (00.000) dentro
da série única, em incremento de unidade, repetindo-se o procedimento supramencionado de busca de números da sorte na
série, até que se encontre a quantidade prevista de contemplados, conforme regras deste item.

ANEXO I: Quantidade de prêmios por cidade em cada apuração

# Apuração: 18/07/22

Prêmio: Mixer Oster 250W Aço Inox
Cidade / Quantidade
Criciúma: 1 unid.
Içara: 1 unid.
Morro da Fumaça, Cocal, Urussanga e Pedras Grandes: 2 unid. (entre estas)

# Apuração: 15/08/22

Prêmio: Forno Microondas 21L 700W
Cidade / Quantidade
Criciúma:1 unid.
Içara:1 unid.
Morro da Fumaça, Cocal, Urussanga e Pedras Grandes / 2 unid. (entre estas)

# Apuração: 19/09/22

Prêmio: Parafusadeira Bosch GSV120 1/2” 18V
Cidade / Quantidade
Criciúma: 1 unid.
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Içara:1 unid.
Morro da Fumaça, Cocal, Urussanga e Pedras Grandes: 2 unid. (entre estas)

# Apuração: 17/10/22

Prêmio: Aparador de Grama Vonder Elétrico 1000W 7000rpm
Cidade / Quantidade
Criciúma: 1 unid.
Içara: 1 unid.
Morro da Fumaça, Cocal, Urussanga e Pedras Grandes: 2 unid. (entre estas)

# Apuração: 14/11/22

Prêmio: Ventilador Arno 40cm 6 pás 220V 3 velocidades
Cidade / Quantidade
Criciúma: 1 unid.
Içara: 1 unid.
Morro da Fumaça, Cocal, Urussanga e Pedras Grandes: 2 unid. (entre estas)

# Apuração: 02/12/22

Prêmio: Motocicleta Honda CG 160
Cidade / Quantidade
Criciúma: 1 unid.
Içara: 1 unid.
Morro da Fumaça, Cocal, Urussanga e Pedras Grandes: 2 unid. (entre estas)

Prêmio: Notebook Intel i5 8GB SSD
Cidade / Quantidade:
Criciúma, Içara, Morro da Fumaça, Cocal, Urussanga e Pedras Grandes: 3 unid. (entre estas)

Prêmio: Smart TV 50” 4K 220V
Cidade / Quantidade:
Criciúma, Içara, Morro da Fumaça, Cocal, Urussanga e Pedras Grandes: 3 unid. (entre estas)

Prêmio: Smartphone Samsung A32 128GB 6,4”
Cidade / Quantidade:
Criciúma, Içara, Morro da Fumaça, Cocal, Urussanga e Pedras Grandes: 3 unid. (entre estas)

12 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Associados inadimplentes até o vigésimo quinto dia do mês corrente, como citado na seção 6 deste regulamento, intitulada
Critério de Participação;
Associados que não estejam com sua unidade de consumo ativa;
Criação de cadastro em nome de terceiros;
Informações de cadastro imprecisas, que impossibilitem o contato por parte da promotora, durante o prazo de 10 (dez) dias após
a apuração, por meio das informações disponibilizadas pelo associado participante, no ato do cadastro;
Caso haja qualquer uma das constatações acima no ato da apuração, a entrega do prêmio da série apurada será ao associado
participante titular do primeiro número da sorte imediatamente posterior ao último contemplado na apuração, aplicando-se a
regra de aproximação disposta na seção 11, intitulada Forma de Apuração, deste regulamento;
Pessoas Jurídicas cuja a unidade consumidora tenha classificação do tipo Grupo A;
Não será permitido o mesmo CPF ou CNPJ ser contemplado com duas premiações na mesma apuração. Assim, todos os
números da sorte atrelados a tal, serão desconsiderados após a primeira contemplação, dando sequência na busca por outro
número da sorte, conforme regras de aproximação, dispostas na seção 11;
Se, porventura, a promotora receber uma denúncia posterior à apuração e anterior à entrega do prêmio, indicando que qualquer
ganhador se enquadra em uma das categorias acima, tornando inválida sua participação na promoção, após comprovação da
denúncia, este perderá imediatamente o direito ao prêmio, sendo seu valor recolhido, pela promotora, ao Tesouro Nacional,
como renda da União. Nessa situação, não haverá novo sorteio.

13 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
Os resultados da promoção relacionados aos prováveis ganhadores (nome e número da sorte), serão divulgados no hotsite da
promoção https://contaemdiapremionamao.com.br, e por outros meios, a critério da promotora em até 07 (cinco) dias úteis após
a data de cada apuração, e nele permanecerão por 30 (trinta) dias a contar da publicação;
Os contemplados serão contatados em um prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da data da apuração, por telefone ou
e-mail, conforme dados constantes no cadastro.
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14 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
O prêmio deve ser retirado na unidade na Unidade Cermoful de Morro da Fumaça, localizada na Rua Prefeito Paulino Bif,
número 151, Centro, Morro da Fumaça/SC, CEP 88830-000, no prazo de até 30 dias após a data de confirmação da
contemplação, conforme data prevista neste regulamento, exceto os prêmios da última apuração, datada de 02/12/2022, que
serão entregues aos ganhadores primariamente a partir das  19h00, do dia 04/12/2022, no evento de entrega de prêmios,
referente a promoção. Caso o ganhador não se faça presente no evento, o mesmo poderá retirar o prêmio em data posterior, no
mesmo endereço citado nesta seção;
O ganhador deverá apresentar documentação comprobatória da veracidade de identidade (documento com foto e CPF);
Caso o ganhador seja pessoa jurídica, os documentos a serem disponibilizados será o de um representante da mesma;
Os prêmios serão entregues aos contemplados, sem ônus, mediante a assinatura do documento que comprova a entrega do
prêmio, denominado "Recibo de Entrega de Prêmios".

15 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
A presente promoção será divulgada através do hotsite https://contaemdiapremionamao.com.br;
O regulamento completo da promoção estará disponível no hotsite da promoção;
Os associados concorrerão entre si, aos prêmios descritos neste regulamento;
Somente estarão aptos a participarem dos sorteios, os associados que se encontrem adimplentes e com a unidade
consumidora ativa, conforme regras mencionadas na seção 6 deste regulamento, intitulada Critério de Participação;
A promotora compartilhará os dados pessoais dos participantes com a Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia, Loteria e
Promoções Comerciais (SECAP) para atender a finalidade de fiscalização e prestação de contas da promoção, em observância
à Lei 5.768/71 e suas normas regulamentares. Da mesma forma, a Promotora pode compartilhar dados pessoais dos
contemplados com fornecedores contratados para operar a entrega da premiação. Conforme determina o artigo 11 da Portaria
MF no 41/2008, a Promotora é expressamente vedada de comercializar ou ceder os dados coletados nessa Promoção;
A promoção será encerrada de forma antecipada, se houver a distribuição total de todos os números de sorte predefinidos,
antes da data prevista para o término do período de participação, sendo certo que as datas de apuração permanecerão
inalteradas. A Promotora divulgará de forma ampla, o encerramento antecipado da participação, por todos os meios utilizados
para divulgação da promoção;
O direito aos prêmios é pessoal e intransferível, e em nenhuma hipótese o ganhador terá direito, sob qualquer alegação, a pedir
sua troca ou substituição de qualquer detalhe que não sejam os determinados na descrição do prêmio;
A empresa mandatária deverá encaminhar à SECAP/ME a Lista de Participantes, anexando na aba "Apurações" do sistema
SCPC, os nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da extração da
Loteria Federal;
Caso o prêmio sorteado não seja reclamado no prazo de cento e oitenta dias, contados da data do respectivo sorteio, caducará
o direito de seu titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao Tesouro Nacional, como renda da
União, no prazo de dez dias, conforme estabelece o art. 6o do Decreto no 70.951/1972;
Os dados pessoais coletados estarão armazenados em ambiente seguro, observado o estado da técnica e as medidas de
segurança razoáveis disponíveis no mercado atualmente, e somente poderão ser acessados por pessoas qualificadas e
previamente autorizadas pela Promotora. O armazenamento dos dados pessoais se dará: por todo o período da Promoção, com
a finalidade de assegurar a sua execução, cumprir todas as obrigações legais e contratuais aplicáveis, assegurar que a
participação se deu de forma integral e adequada; e após o término da Promoção, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para fins de
cumprimento de obrigação legal, solicitação ou defesa dos interesses da promotora perante autoridades administrativas ou
judiciais e prevenção a fraude. O Participante poderá solicitar à Promotora, a qualquer tempo, a exclusão de seus dados
pessoais, por meio de um dos canais de contato da promoção. Todavia, caso a solicitação seja efetuada durante a Promoção, o
participante ficará ciente de que isso provocará a sua automática exclusão da Promoção.

16 -  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;
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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.

Documento assinado eletronicamente por Antonia Alberlania Ferreira Rufino, Assistente
Técnico, em 24/05/2022 às 17:15, 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 PUO.CFM.CEH
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