REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
CRYPTO.COM E VOCÊ NA CONMEBOL LIBERTADORES 2022
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 06.018853/2022
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: LMID CONSULTORIA E MARKETING LTDA
Endereço: IGUATEMI Número: 448 Complemento: CONJ 1509 Bairro: ITAIM BIBI Município: SAO PAULO UF: SP
CEP:01451-010
CNPJ/MF nº: 41.159.341/0001-91
1.2 - Aderentes:
Razão Social:FORIS GFS BR LTDA.Endereço: DRA RUTH CARDOSO Número: 8501 Complemento: ANDAR 17
SALA 1704 Bairro: PINHEIROS Município: SAO PAULO UF: SP CEP:05425-070
CNPJ/MF nº:39.993.186/0001-62
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
06/04/2022 a 21/10/2022
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
06/04/2022 a 20/10/2022
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Poderá participar da promoção qualquer pessoa física maior de 18 (dezoito) anos, residente e domiciliada em
território nacional, desde que observadas todas as condições estabelecidas neste Regulamento.
A promoção acontecerá exclusivamente no período compreendido entre as 0h01m do dia 06 de abril de 2022 até
às 23h59m do dia 20 de outubro de 2022 (horário de Brasília).
Caso tenha o interesse em participar desta promoção, o consumidor deverá baixar o Aplicativo (APP) da
crypto.com, gratuitamente, disponível para celulares com sistema operacional Android ou iOS.
Após ter o seu APP baixado, o participante deverá acessar o site www.promoscrypto.com de modo a realizar um
breve cadastro no período acima indicado, fornecendo os seguintes dados: nome completo, data de nascimento,
número do CPF, CEP, número do telefone com DDD, e-mail além de aceitar os termos deste Regulamento, política
de privacidade e termos e condições.
No início do cadastramento, ainda, o participante deverá:
- Indicar qual o seu time. O participante deverá indicar o time que gostaria de acompanhar, caso venha a ser
contemplado;
- Responder à pergunta promocional: Qual a principal plataforma de Criptomoedas que te leva para assistir aos
jogos do seu time na Conmebol Libertadores 2022? Escolhendo entre as opções () crypto.com ou () Outras.
Exclusivamente para os sorteios da “fase de Grupos” acima indicada, os cupons serão impressos e alocados nas
respectivas urnas, de acordo com o time indicado pelo participante e que esteja disputando o torneio Libertadores
da América 2022, à saber:
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- Urna 1 – América – MG;
- Urna 2 – Athlético – PR;
- Urna 3 – Atlético – MG;
- Urna 4 – Bragantino Red Bull – SP;
- Urna 5 – Corinthians – SP;
- Urna 6 – Flamengo – RJ;
- Urna 7 – Fortaleza – CE
- Urna 8 – Palmeiras – SP.
O participante concorrerá nos sorteios desta promoção, desde que o seu time continue disputando o torneio
Libertadores da América nas fases seguintes (oitavas de final, quarta de final, semifinal e final). Caso o time seja
eliminado da competição, a participação do consumidor se encerrará automaticamente.
Somente serão considerados, para efeitos desta promoção, os jogos do torneio Libertadores da América em que o
time do participante for o mandante (jogar no seu próprio estádio ou no estádio que tiver o mando de campo).
A Fase de Grupos será composta pelos seguintes jogos:

Para as demais fases do torneio Libertadores da América, os jogos são fixados em função dos resultados das
equipes na Fase de Grupos e amplamente divulgados na mídia.
A partir do término da sua inscrição, na forma aqui transcrita, o consumidor terá direito a um cupom para concorrer
aos prêmios desta promoção, que será impresso e alocado na urna nas datas abaixo indicadas:
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O acesso à Internet ou uma linha telefônica são necessários para a realização da participação nesta promoção.
Sua qualidade pode variar de acordo com o tipo de conexão ou plano de telefonia, aparelho utilizado para acessar
à Internet, provedor de Internet, região, entre outras variáveis como a disponibilidade momentânea da rede e/ou do
site.
Caso, por qualquer razão alheia à vontade do participante ou da empresa Promotora, houver interrupção no
cadastramento de maneira que não seja concluída a operação, o participante terá nova oportunidade de efetivar o
cadastramento, desde que seja realizada durante o período de vigência da Promoção.
Tendo em vista as características do ambiente da Internet, a empresa Promotora não irá se responsabilizar pela
inscrição dos participantes, cadastramento das notas/cupons fiscais com os produtos promocionais que não forem
realizadas por problemas de conexão, no servidor, nas linhas telefônicas ou em provedores de acesso dos
usuários, ou ainda por falta de energia elétrica, sem exclusão das demais situações decorrentes de caso fortuito ou
força maior.
Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude comprovada através da
obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita ou pelo não cumprimento de quaisquer das condições deste
Regulamento. Para efeito desse item, considera-se fraude a participação através do cadastramento de informações
incorretas ou falsas; a participação de pessoas não elegíveis conforme critérios aqui estabelecidos; as
participações que tenham sido efetuadas através de método robótico, automático, repetitivo, programado ou similar.
Serão excluídos da promoção os consumidores que não preencherem as condições básicas descritas neste
Regulamento.
Nos sorteios da fase de “Grupos” serão apurados ganhadores nas quantidades citadas na tabela acima, no total, de
42 (quarenta e dois) prêmios a saber: 2 (dois) pares de ingresso por jogo no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais)
– por ingresso – para assistir ao seu time do coração no campeonato Libertadores da América.
Nos sorteios da fase de “Oitavas de Final” serão apurados ganhadores nas quantidades citadas na tabela acima,
que farão jus a 1 (um) par de ingresso no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) – por ingresso – para assistir ao
seu time do coração no campeonato Libertadores da América.
Nos sorteios da fase de “Quartas de Final” serão apurados serão apurados ganhadores nas quantidades citadas na
tabela acima, que farão jus a 1 (um) par de ingresso no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) – por ingresso –
para assistir ao seu time do coração no campeonato Libertadores da América.
Nos sorteios da fase de “Semifinal” serão apurados ganhadores nas quantidades citadas na tabela acima que farão
jus a 1 (um) par de ingresso no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) – por ingresso – para assistir ao seu time do
coração no campeonato Libertadores da América.
No sorteio da fase “Final” serão apurados ganhadores nas quantidades citadas na tabela acima, que farão jus a 1
(um) par de ingresso no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) – por ingresso – para assistir ao seu time do
coração no campeonato Libertadores da América.
Ao todo, serão distribuídos 140 (Cento e quarenta) ingressos (um par para cada ganhador) no valor total de R$
14.000,00 (quatorze mil reais), divididos da seguinte forma: Fase de Grupos – 84 ingressos (42 ganhadores),
Oitavas de Final – 20 ingressos (10 ganhadores), Quartas de Final – 16 ingressos (8 ganhadores), Semifinal – 12
ingressos (6 ganhadores) e Final – 8 ingressos (4 ganhadores).
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Fica esclarecido que a empresa Promotora fará a distribuição apenas do ingresso, não sendo de sua
responsabilidade as despesas com deslocamento, estadia e/ou alimentação para usufruto do prêmio.
Da mesma forma, a data de usufruto do ingresso será informada pela Promotora, não cabendo ao consumidor
qualquer escolha neste sentido.

7 - PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
Qual a principal plataforma de Criptomoedas que te leva para assistir aos jogos do seu time na Conmebol
Libertadores 2022? Escolhendo entre as opções () crypto.com ou () Outras.

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
DATA: 08/04/2022 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/04/2022 00:01 a 07/04/2022 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Maria Carolina NÚMERO: 495 BAIRRO: Jardim Paulistano
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01445-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Empresa promotora
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

10

Cada ganhador receberá um par de ingresso para assistir ao
seu time do coração no campeonato Libertadores da América.

200,00

2.000,00

1

DATA: 22/04/2022 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/04/2022 00:01 a 21/04/2022 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Maria Carolina NÚMERO: 495 BAIRRO: Jardim Paulistano
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01445-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Empresa promotora
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

6

Cada ganhador receberá um par de ingresso para assistir ao
seu time do coração no campeonato Libertadores da América.

200,00

1.200,00

1

DATA: 29/04/2022 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/04/2022 00:01 a 28/04/2022 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Maria Carolina NÚMERO: 495 BAIRRO: Jardim Paulistano
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01445-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Empresa promotora
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

6

Cada ganhador receberá um par de ingresso para assistir ao
seu time do coração no campeonato Libertadores da América.

200,00

1.200,00

1

DATA: 13/05/2022 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/04/2022 00:01 a 12/05/2022 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Maria Carolina NÚMERO: 495 BAIRRO: Jardim Paulistano
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01445-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Empresa promotora
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

10

Cada ganhador receberá um par de ingresso para assistir ao
seu time do coração no campeonato Libertadores da América.

200,00

2.000,00

1

DATA: 20/05/2022 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/04/2022 00:01 a 19/05/2022 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Maria Carolina NÚMERO: 495 BAIRRO: Jardim Paulistano
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01445-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Empresa promotora
PRÊMIOS
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PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

10

Cada ganhador receberá um par de ingresso para assistir ao
seu time do coração no campeonato Libertadores da América.

200,00

2.000,00

1

DATA: 24/06/2022 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/04/2022 00:01 a 23/06/2022 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Maria Carolina NÚMERO: 495 BAIRRO: Jardim Paulistano
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01445-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Empresa promotora
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

5

Cada ganhador receberá um par de ingresso para assistir ao
seu time do coração no campeonato Libertadores da América.

200,00

1.000,00

1

DATA: 01/07/2022 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/04/2022 00:01 a 30/06/2022 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Maria Carolina NÚMERO: 495 BAIRRO: Jardim Paulistano
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01445-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Empresa promotora
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

5

Cada ganhador receberá um par de ingresso para assistir ao
seu time do coração no campeonato Libertadores da América.

200,00

1.000,00

1

DATA: 29/07/2022 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/04/2022 00:01 a 28/07/2022 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Maria Carolina NÚMERO: 495 BAIRRO: Jardim Paulistano
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01445-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Empresa promotora
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

4

Cada ganhador receberá um par de ingresso para assistir ao
seu time do coração no campeonato Libertadores da América.

200,00

800,00

1

DATA: 05/08/2022 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/04/2022 00:01 a 04/08/2022 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Maria Carolina NÚMERO: 495 BAIRRO: Jardim Paulistano
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01445-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Empresa promotora
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

4

Cada ganhador receberá um par de ingresso para assistir ao
seu time do coração no campeonato Libertadores da América.

200,00

800,00

1

DATA: 26/08/2022 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/04/2022 00:01 a 25/08/2022 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Maria Carolina NÚMERO: 495 BAIRRO: Jardim Paulistano
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01445-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Empresa promotora
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

3

Cada ganhador receberá um par de ingresso para assistir ao
seu time do coração no campeonato Libertadores da América.

200,00

600,00

1

DATA: 02/09/2022 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/04/2022 00:01 a 01/09/2022 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Maria Carolina NÚMERO: 495 BAIRRO: Jardim Paulistano
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MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01445-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Empresa promotora
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

3

Cada ganhador receberá um par de ingresso para assistir ao
seu time do coração no campeonato Libertadores da América.

200,00

600,00

1

DATA: 21/10/2022 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/04/2022 00:01 a 20/10/2022 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Maria Carolina NÚMERO: 495 BAIRRO: Jardim Paulistano
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01445-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Empresa promotora
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

4

Cada ganhador receberá um par de ingresso para assistir ao
seu time do coração no campeonato Libertadores da América.

200,00

800,00

1

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios

Valor total da Promoção R$

70

14.000,00

10 - FORMA DE APURAÇÃO:
As apurações ocorrerão na LMID Consultoria e Marketing Ltda., estabelecida na Rua Maria Carolina, 495 Jardim Paulistano, cep
01445-000 São Paulo – SP, sempre às 18h. Sem prejuízo da publicidade que o ato de apuração dos participantes contemplados
requer, a urna na qual os cupons se encontrem, será preservada, permitindo o acesso a ela apenas às pessoas previamente
credenciadas pela empresa autorizada, conforme determina o artigo 4º da Portaria 41/2008 MF.
Em cada apuração será sorteado, de forma manual e aleatória, a quantidade de cupons indicadas neste Regulamento, que se
estiverem de acordo com as regras aqui estabelecidas, serão declarados vencedores, fazendo jus, ao prêmio respectivo.
Não terão validade as inscrições que não preencherem as condições do concurso e que impossibilitarem a verificação de sua
autenticidade, valendo apenas cupons originais. Não serão aceitas cópias dos cupons quer sejam elas xerográficas ou de
qualquer outra modalidade.
Para ser considerado ganhador, o cupom participante deverá estar com todos os dados preenchidos e com a pergunta
respondida corretamente.
Caso o cupom retirado não atenda aos requisitos exigidos acima, será retirado outro cupom e assim, sucessivamente, até ser
retirado o cupom que atenda os requisitos do presente regulamento.

11 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
É vedada a participação nesta promoção de qualquer colaborador ou funcionário das empresas Promotoras (Mandatária e
Aderente), da Promosorte Consultoria em Promoções Ltda. e demais empresas que tenham participado da operacionalização
desta promoção.
No ato do sorteio dos cupons, se constatado que o contemplado é um dos impedidos acima, seu cupom será anulado; e em seu
lugar será retirado outro, até que se tenha um cupom válido.
O participante será excluído automaticamente da promoção, em caso de fraude comprovada, podendo, ainda, responder por
crime de falsidade ideológica ou documental.

12 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O resultado será divulgado de forma ampla para conhecimento do público em geral, em locais que serão previamente
determinados pelas empresas Promotoras livremente.
13 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A Promotora efetuará a entrega do prêmio ao vencedor em até 30 (trinta) dias após a apuração dos resultados, em território
nacional. Para tanto, o contemplado deverá apresentar seus documentos pessoais (RG e CPF).
O prêmio será entregue por meio de um voucher eletrônico, a ser remetido ao e-mail cadastrado pelo consumidor. Esse voucher
deverá ser substituído pelo ingresso no dia do jogo, em local a ser informado previamente. Neste momento, o consumidor
poderá vir a ter que assinar um Recibo de Entrega de Quitação do Prêmio. A assinatura
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deste documento dá quitação geral e ampla do direito de reclamá-lo.
O prêmio a ser distribuído destina-se ao contemplado e será entregue em seu nome, sem ônus, sendo vedada sua transferência
antes da entrega.
O prêmio será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus para o contemplado.
Não será permitido ao contemplado trocar seu prêmio por qualquer outro item, tampouco por dinheiro.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os Participantes reconhecem e aceitam expressamente que a Promotora não poderá ser responsabilizada por qualquer dano ou
prejuízo oriundos da utilização do prêmio, tampouco possuem qualquer responsabilidade por quaisquer atos praticados pelos
Participantes no período de usufruto do prêmio.
Os contemplados cedem gratuitamente os direitos de uso de utilização de seu nome, imagem e som de voz, pelo período de 12
(doze) meses a contar da data da apuração, para divulgação da promoção, em qualquer mídia, a critério da Promotora.
As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes da promoção autorizada deverá ser, preliminarmente,
dirimida pelos seus respectivos organizadores e, persistindo, submetidas à SECAP-ME, quando o prejudicado não optar pela
reclamação direta aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
Todos os cadastros serão armazenados num banco de dados único da promoção.
Os participantes, obrigatoriamente com o cadastramento, conforme estipulado na promoção, deverão consentir expressamente
que a Empresa Promotora e Parceiros de operação por ela indicados, façam o tratamento de dados pessoais exclusivamente de
Pessoas Naturais, sempre maiores de 18 (dezoito) anos, nos termos descritos no presente Regulamento e na legislação de
privacidade e proteção de dados, apresentados por ocasião da sua participação nesta Ação Promocional, para que estes sejam
usados pela Promotora ou parceiros ligados ao desenvolvimento da Campanha, para fins de desenvolvimento e implementação
da Ação Promocional, bem como para fins de relacionamento com o participante, sem o direito de obter o reconhecimento,
compensação ou remuneração de qualquer espécie para tal uso.
A Promotora (e os parceiros, se houver) prezam pela privacidade e proteção de dados das Pessoas Naturais contratantes dos
serviços ligados à presente promoção – que são titulares de dados maiores de 18 (dezoito) anos de idade, e utiliza os dados
pessoais coletados somente para fins relacionados à promoção. Ao participar da promoção, o participante expressamente
concorda com essa operação para os devidos fins.
A Promotora e parceiros, se houver, deverão manter as bases de dados pelo prazo de 1 (um) ano após o término da promoção,
de modo a atender eventuais questionamentos e evidenciar a lisura do procedimento da presente promoção. Após o referido
período, a Promotora excluirá do seu banco de dados as informações dos consumidores que participaram da promoção,
devendo manter em seu poder evidência dessa exclusão.
A Promotora e parceiros, se houver, se obrigam a todos, pelo período de 1 (um) ano, com relação ao atendimento de quaisquer
direitos de titular exercidos pelo consumidor perante si, em prazo adequado.
O participante fica ciente desde já que a participação na Promoção implica no compartilhamento das suas informações como
CPF e informações cadastrais com prestadores de serviços contratados pela Promotora, para divulgação do resultado da
promoção e eventual entrega do prêmio.
Os participantes autorizam a utilização de seus endereços físicos, eletrônicos, telefones e dados informados, com o propósito de
formação e atualização de cadastro e divulgação da própria promoção, nos limites do Código de Defesa do Consumidor e
LGPD, sem nenhum ônus para a promotora; sendo que, no entanto, de acordo com o que dispõe o artigo 11 da Portaria MF
41/2008, a promotora está expressamente vedada de comercializar ou ceder, ainda que a título gratuito, os dados coletados
nessa promoção.
O participante, caso queira, poderá solicitar à Promotora a qualquer tempo, através do e-mail: berg@lmid.com.br: a exclusão de
seus dados pessoais do banco de dados da Promoção. Todavia, caso a solicitação ocorra durante o período de vigência da
Promoção, fica ciente de que a sua participação restará prejudicada, uma vez que os dados pessoais são necessários para
garantir sua participação e isso implicará na sua desclassificação.
Os dados e informações coletados estarão armazenados em ambiente seguro, observado o estado da técnica disponível, e
somente poderão ser acessados por pessoas qualificadas e previamente autorizadas, em observância à legislação em vigor.

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;
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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.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Alves dos Santos, Assistente técnico, em
04/04/2022 às 09:34, 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 ORN.LNC.FXN
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