REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
SHOW DE PREMIOS BRK
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 06.007281/2020
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: ROGERIO DOS SANTOS VIANNA GALLI 15076577818
Endereço: FRANCISCO VIEIRA DE PAIVA Número: 49 Bairro: PRESIDENTE ROOSEVELT Município:
UBERLANDIA UF: MG CEP:38401-002
CNPJ/MF nº: 17.113.656/0001-13
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
01/03/2020 a 10/07/2020
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
01/03/2020 a 30/06/2020
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
OBJETO DA PROMOÇÃO: Todos os produtos da marca Brk Fishing da empresa ROGERIO DOS SANTOS
VIANNA GALLI CPF 150.765.778-18, disponíveis em qualquer loja que comercializa os produtos da empresa
promotora. Fica, desde já, esclarecido que qualquer um dos produtos promocionados está sujeito à disponibilidade
de estoque e que a lista de produtos pode ser consultada em www.showdepremiosbrk.com.br .
Esta promoção é destinada a qualquer pessoa física, portadora de CPF, maior de 18 anos, residente e domiciliada
em território brasileiro, que durante o período de 01/03/2020 a
30/06/2020 efetuar uma compra no valor mínimo de R$ 100,00 de produtos Brk Fishing em um documento
fiscal,em qualquer loja participante, televendas ou loja online. Serão aceitos como comprovante de compra dos
produtos promocionados: nota fiscal eletrônica (NF-E) nota fiscal ao consumidor eletrônica (NFC-E) e ainda, cupom
fiscal, podendo variar o tipo de documento de acordo com a loja participante onde a compra for efetuada,
denominada nesta promoção como cupom/nota fiscal.
Este documento fiscal deverá ser cadastrado no site www.showdepremiosbrk.com.br com os seguintes dados:
NOME , CPF , SEXO , TELEFONE , DATA DE NASCIMENTO , E-MAIL .

7 - PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
Qual empresa veste seu mundo?

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
DATA: 13/04/2020 17:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/03/2020 00:00 a 31/03/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA FRANCISCO VEIRA DE PAIVA NÚMERO: 49 BAIRRO: PRESIDENTE
ROOSEVELT
MUNICÍPIO: Uberlândia UF: MG CEP: 38401-002
LOCAL DA APURAÇÃO: SEGUNDO PISO
PRÊMIOS
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PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

1 Barco de Aluminio Semi-chato 5mts - MarcaMultinaútica 3.450,00
3.450,00
1
R$2.500,00
1 Conjunto de Iscas Marine Sports R$ 300,00
1 Carretilha Marine Sports R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Caiaque Brudden Hunter Fishing R$ 990,00
1
1.940,00
1.940,00
2
1 Conjunto de Iscas Marine Sports R$ 300,00
1 Carretilha Marine Sports R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Conjunto de Iscas Marine Sports R$ 300,00
1
1.150,00
1.150,00
3
1 Carretilha Saint Plus R$ 400,00 R$
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Conjunto de Iscas Deconto R$ 200,00
1 Conjunto de Iscas Marine Sports R$ 300,00
1
1.550,00
1.550,00
4
1 Carretilha Saint Plus R$ 400,00
1 Vara Lumis R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Conjunto de Iscas Deconto R$ 200,00
1 Conjunto de Iscas Marine Sports R$ 300,00
1
1.150,00
1.150,00
5
1 Carretilha Saint Plus R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Conjunto de Iscas Deconto R$ 200,00
DATA: 12/05/2020 17:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/04/2020 00:00 a 30/04/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA FRANCISCO VEIRA DE PAIVA NÚMERO: 49 BAIRRO: PRESIDENTE
ROOSEVELT
MUNICÍPIO: Uberlândia UF: MG CEP: 38401-002
LOCAL DA APURAÇÃO: SEGUNDO PISO
PRÊMIOS
1

Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

1 Caiaque Caiaker Modelo Tucuna Pró R$ 990,00
1.940,00
1.940,00
1
1 Conjunto de Iscas Marine Sports R$ 300,00
1 Carretilha Marine Sports R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Caiaque Brudden Hunter Fishing R$ 990,00
1
1.940,00
1.940,00
2
1 Conjunto de Iscas Marine Sports R$ 300,00
1 Carretilha Marine Sports R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Caiaque Caiaker Modelo Tucuna Pró R$ 990,00
1
2.140,00
2.140,00
3
1 Conjunto de Iscas Marine Sports R$ 300,00
1 Carretilha Saint Plus R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Conjunto de Iscas Deconto R$ 200,00
1 Conjunto de Iscas Marine Sports R$ 300,00
1
1.550,00
1.550,00
4
1 Carretilha Saint Plus R$ 400,00
1 Vara Lumis R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Conjunto de Iscas Deconto R$ 200,00
1 Conjunto de Iscas Marine Sports R$ 300,00
1
1.150,00
1.150,00
5
1 Carretilha Saint Plus R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Conjunto de Iscas Deconto R$ 200,00
DATA: 16/06/2020 17:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/05/2020 00:00 a 31/05/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA FRANCISCO VEIRA DE PAIVA NÚMERO: 49 BAIRRO: PRESIDENTE
ROOSEVELT
MUNICÍPIO: Uberlândia UF: MG CEP: 38401-002
LOCAL DA APURAÇÃO: SEGUNDO PISO
PRÊMIOS
1

Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem
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PRÊMIOS
1Barco de Aluminio Semi-chato 5mts - MarcaMetal Forte R$
3.950,00
3.950,00
1
3.000,00
1 Conjunto de Iscas Marine Sports R$ 300,00
1 Carretilha Marine Sports R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Caiaque Brudden Hunter Fishing R$ 990,00
1
1.940,00
1.940,00
2
1 Conjunto de Iscas Marine Sports R$ 300,00
1 Carretilha Marine Sports R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Conjunto de Iscas Marine Sports R$ 300,00
1
1.150,00
1.150,00
3
1 Carretilha Saint Plus R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Conjunto de Iscas Deconto R$ 200,00
1 Conjunto de Iscas Marine Sports R$ 300,00
1
1.550,00
1.550,00
4
1 Carretilha Saint Plus R$ 400,00
1 Vara Lumis R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Conjunto de Iscas Deconto R$ 200,00
1 Conjunto de Iscas Marine Sports R$ 300,00
1
1.150,00
1.150,00
5
1 Carretilha Saint Plus R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Conjunto de Iscas Deconto R$ 200,00
DATA: 10/07/2020 17:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/06/2020 00:00 a 30/06/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA FRANCISCO VEIRA DE PAIVA NÚMERO: 49 BAIRRO: PRESIDENTE
ROOSEVELT
MUNICÍPIO: Uberlândia UF: MG CEP: 38401-002
LOCAL DA APURAÇÃO: SEGUNDO PISO
PRÊMIOS
1

Quantidade

1
1
1

1
1

Descrição

1 Motor Yamaha 15 HP R$ 5240,00
1 Conjunto de Iscas Deconto R$ 200,00
1 Caiaque Caiaker Modelo Tucuna Pró R$ 990,00
1 Carretilha Saint Plus R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Caiaque Caiaker Modelo Tucuna Pró R$ 990,00
1 Carretilha Saint Plus R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Conjunto de Iscas Deconto R$ 200,00
1 Caiaque Brudden Hunter Fishing R$ 990,00
1 Carretilha Marine Sports R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Carretilha Marine Sports R$ 400,00
1 Kit Brk (camiseta - buff - boné) R$ 250,00
1 Conjunto de Iscas Deconto 200,00

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

5.440,00

5.440,00

1

3.150,00

3.150,00

2

1.840,00

1.840,00

3

1.640,00

1.640,00

4

850,00

850,00

5

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios

Valor total da Promoção R$

20

40.620,00

10 - FORMA DE APURAÇÃO:
No dia da apuração de cada sorteio, todos os cupons serão impressos do banco de dados do sistema Show de Prêmios BRK,
misturados e por sorteio Manual, escolher-se-á 5 cupons de forma aleatória, os quais corresponderam aos ganhadores em
ordem crescente de importância do prêmio. (Primeiro cupom sorteado corresponderá ao último prêmio, e o último cupom
sorteado corresponderá ao primeiro prêmio). Caso o cupom atende a todos os requisitos da presente campanha o sorteado será
contemplado com prêmio descrito nesse plano.
Os sorteios ocorrerão em 4 etapas aqui mencionadas. Nas respectivas datas: 1º Sorteio: 13/04/2020, 2º Sorteio: 12/05/2020,
3º Sorteio: 16/06/2020 e 4º Sorteio: 10/07/2020 . Tudo de acordo com o definido no inciso Il do art. 2º da Portaria MF nº
41/2008.
Os sorteios serão distribuídos de acordo com o período de inscrição conforme as apurações. Fica desde já definido que para as
inscrições realizadas de:
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De 01/03 a partir de 00h:01 (Brasília/DF) até 31/03/2020, corresponde ao 1º sorteio em 13/04/2020, sendo eleitos 05
ganhadores;
De 01/04 a partir de 00h:01 (Brasília/DF) até 30/04/2020, corresponde ao 2º sorteio em 12/05/2020, sendo eleitos 05
ganhadores;
De 01/05 a partir de 00h:01 (Brasília/DF) até 31/05/2020, corresponde ao 3º sorteio em 16/06/2020, sendo eleitos 05
ganhadores;;
De 01/06 a partir de 00h:01 (Brasília/DF) até 30/06/2020, corresponde ao 4º sorteio em 10/07/2020, sendo eleitos 05
ganhadores;;

11 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
O participante será desclassificado, sem direito a recurso, nas seguintes situações:
a) Caso o contato com o ganhador seja realizado e o mesmo não encaminhar toda a documentação solicitada no prazo mínimo
de 72h.
b) Se o nº do CPF for inexistente.
c) Se for menor de 18 anos no ato da inscrição nesta promoção.
d) Se não apresentar toda a documentação acima citada.
e) Se não responder ao contato da BRK FISHING no prazo estabelecido, ou seja, caso não seja recebido no e-mail indicado na
comunicação, toda a documentação citada acima nos 7 dias úteis posteriores ao respectivo sorteio, a fim de validar sua
premiação.
f) Um ou mais documentos solicitados e enviados estarem ilegíveis ou de alguma forma impedidos de identificação, leitura ou
que coloquem em dúvida a sua autenticidade, não sendo enviado em até 72h do contato com o ganhador.
g) Os dados de um ou mais documentos solicitados e enviados não corresponderem aos dados informados no ato da inscrição
na promoção, não sendo enviado em até 72h do contato com o ganhador.
h) For comprovado qualquer tipo de irregularidade ou tentativa de obtenção de vantagem não prevista.
.i) Se a BRK FISHING exigir a apresentação da nota fiscal e ou cupom fiscal comprobatória dos produtos promocionados
adquiridos que deram direito à inscrição nesta promoção e o participante não apresentar no prazo estabelecido.
No caso de desclassificação do participante portador do nº de bilhete apurado, o mesmo será substituído por outro da
mesmasérie, que seja o imediatamente superior distribuído a este desclassificado. Ou, na alta deste, será aplicado o critério
alternativo de apuração, o imediatamente inferior, tudo de acordo com as regras previstas neste regulamento, até que se
estabeleçam aquantia de de ganhadores em cada um dos sorteios. Caso não exista tempo hábil para a localização deste novo
participante epara a entrega do prêmio, o valor correspondente ao prêmio não entregue, será recolhido ao Tesouro Nacional
como renda da União.

12 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A BRK FISHING divulgará os números de bilhete apurados em www.showdepremiosbrk.com.br, no prazo de até é 07 dias úteis
a contar da data de cada um dos sorteios.
13 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Serão apurados 20( VINTE) ganhadores divididos em 4 sorteios de acordo com a data de inscrição na promoção.
Sobre a validação da premiação: como condição de premiação, cada participante portador do cupom apurado em cada um dos
sorteios, deverá validar sua participação da seguinte forma:
Em até 7 dias uteis posteriores ao sorteio, o participante será contatado pela BRK FISHING, através dos contatos telefônicos
e/ou pelo endereço de e-mail indicados na inscrição da promoção. Caso o contato com o próprio participante seja realizado nos7
dias uteis posteriores, obrigatoriamente, como condição de entrega do prêmio, o participante será orientado a encaminhar ao email informando :
Uma cópia digitalizada ou foto: do seu RG; do seu CPF e/ou CNH, do seu comprovante de residência, da Nota fiscal/Cupom
Fiscal comprobatório dos produtos promocionados adquiridos em uma loja participante que deram direito à inscrição nesta
promoção. Além de outros documentos que se mostrem necessários. O prazo para o recebimento de toda a documentação
acima citada para validação da premiação será observado com rigor em razão de ser essencial à entrega do prêmio. Feita a
validação da premiação, o participante portador do cupom apurado será comunicado pela BRK FISHING, e obterá direito ao
prêmio previsto nesta promoção. Os prêmios serão entregues no endereço informado pelo ganhador no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data de apuração livre e desembaraçado de qualquer ônus inclusive com as despesas de frete.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
À promoção poderá ser divulgada em anúncios em mídia impressa, material de merchandising, internet e em outros canais de
comunicação, a critério da BRK FISHING.
O número do certificado de autorização emitido pela SECAP/ME e o regulamento completo da promoção estarão disponíveis
em www.showdepremiosbrk.com.br
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Os ganhadores, ao lerem os termos do regulamento desta promoção, autorizam gratuitamente a BRK FISHING, a utilizar seu
nome, imagem e som de voz, em território nacional e internacional, para divulgação de suas marcas em qualquer mídia, a seu
critério, inclusive, mas sem se limitar a: TV, embalagens, material de ponto de venda, periódicos, internet, rádio, mobile, etc.,
pelo prazo de um ano contado a partir da data do final da promoção.
Esta autorização não significa, implica ou resulta em qualquer obrigação de divulgação ou de pagamento de qualquer quantia
por parte da BRK FISHING, sendo esta utilização facultativa pela BRK FISHING.
A BRK FISHING fica isenta de qualquer responsabilidade no caso de veiculação por terceiros da imagem dos ganhadores, na
internet dado o caráter aberto do sistema virtual (replicações, prints, etc.) ou em qualquer outra mídia, durante e/ou após o prazo
estabelecido.
Entretanto, a BRK FISHING não será obrigada a recolher materiais impressos já distribuídos e/ou excluir publicações já
efetuadas na internet, sendo que apenas constituirão infração ao direito de imagem apenas as novas distribuições e/ou
veiculações da BRK FISHING.
Para controle de datas e horas, será sempre considerado o horário de Brasília/DF.
Sobre propriedade intelectual, fica esclarecido que:
Todas as marcas, logotipos e outros sinais característicos reproduzidos nos diferentes meios de comunicação dedicados a esta
promoção são ou podem ser propriedade exclusiva de seus titulares e estão ou podem estar protegidos.
A reprodução e representação de todos ou de parte dos elementos que fazem parte da promoção são estritamente proibidas.
As marcas citadas são marcas registradas por seus respectivos proprietários.
Qualquer reprodução não autorizada destas marcas, logotipos e sinais constitui ou pode constituir uma infração passivei de
sanções penais.
A participação nesta promoção implica também o conhecimento e aceitação pelo participante das características e dos limites
da rede de internet, especialmente no que se refere aos desempenhos técnicos, tempo de resposta para consultar, analisar ou
transferir informações, riscos de interrupção, riscos relacionados com a conexão, ausência de proteção de determinados dados
contra eventuais coletas não autorizada e riscos de contaminação por eventuais vírus que circulam na rede de internet. A BRK
FISHING não será considerada responsável pela falha que possam afetar a rede de internet, qualquer problema de configuração
ou relacionado com um determinado navegador, entre outros.
Os participantes autorizam a utilização de seus endereços físicos, eletrônicos, telefones e demais dados informados com o
propósito de formação de cadastro, reforço de mídia publicitária e divulgação desta promoção do consumidor, sem nenhum
ônus para a BRK FISHING sendo que, no entanto, de acordo com o que dispõe o Artigo 11 da Portaria MF nº 41/2008. A BRK
FISHING é expressamente vedada de comercializar ou ceder os dados coletados nesta promoção.
As inscrições geradas nessa promoção serão arquivadas em banco de dados único e a BRK FISHING irá guardar os dados de
logs de acesso e dados pessoais dos participantes pelo período mínimo de seis meses em atendimento ao Marco Civil “da
Internet. A BRK FISHING somente irá excluir os dados após este prazo, ainda que a solicitação do participante seja realizada
em momento anterior.
Os dados existentes nos sistemas de informação da BRK FISHING possui valor probatório em relação à data e hora de
conexão, aos elementos de conexão e das informações resultantes do processamento de dados relativo a esta promoção.
Os dados coletados estarão armazenados em ambiente seguro, observado o estado da técnica disponível, e somente poderão
ser acessados por pessoas qualificadas e previamente autorizadas pela BRK FISHING.
A BRK FISHING processa e armazena os dados de tráfego e de conexão ao site desta promoção, principalmente, a
identificação (endereço IP) do dispositivo utilizado pelo participante com o objetivo de gerar estatísticas de acesso ao site e
garantir a segurança desta promoção, garantindo sua conformidade em relação ao regulamento.
A BRK FISHING não se responsabiliza pela autenticidade dos dados fornecidos pelos participantes.
A BRK FISHING não poderá ser responsabilizada por quaisquer problemas técnicos comuns em ambiente de internet ou mau
funcionamento do sistema decorrentes de conexão, que possam prejudicar temporariamente o acesso à inscrição, não se
limitando às seguintes ocorrências que sejam resultantes de:
Falha em equipamentos, de transmissão ou de energia, na rede do participante;
Erros de hardware ou software de propriedade do participante; defeito ou falha do computador, telefone, cabo, satélite, rede,
eletroeletrônico ou conexão ou outros problemas decorrentes do acesso à internet do participante;
Erro ou limitação por parte dos provedores de serviços, servidores, hospedagem, erro na transmissão das informações: atraso
ou falha no envio e/ou recebimento de mensagens eletrônicas; congestionamento da rede e/ou internet; intervenções não
autorizadas sejam essas humanas ou não, incluindo, sem limitação, as tentativas de fraude na rede do participante;
Indisponibilidade temporária do site www.showdepremiosbrk.com.br, por caso fortuito ou força maior;
Problemas técnicos fora do controle da BRK FISHING ou de impossibilidade imediata de correção;
Por demais falhas técnicas temporárias que possam ocorrer durante o processamento das inscrições; na rede do participante:
Não recebimento das inscrições por falha do provedor da internet do participante;
Ausência ou degradação de cobertura, permanente ou temporária, por falha em equipamentos, de energia ou
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transmissão, na rede do participante;
O participante será excluído automaticamente da promoção em caso de fraude comprovada, podendo ainda responder por
crime de falsidade ideológica ou documental ou de não preenchimento dos requisitos previamente determinados, ou decorrência
de informações incorretas ou equivocadas, de acordo com as regras descritas neste regulamento.
A inscrição nesta promoção caracteriza a aceitação total dos termos e condições deste regulamento.
As inscrições geradas nessa promoção serão arquivadas em banco de dados único que poderá gerar relatórios caso haja
solicitação por parte da SECAP/ME, a qualquer momento, durante ou após o período da promoção até a homologação da
prestação de contas.
Qualquer dúvida relativa a esta promoção poderá ser respondida através do canal de atendimento ao consumidor no e-mail
showdepremiosbrk@brkfishing.com.br
Em atenção ao artigo 10 do decreto 70.951/72, não farão parte da premiação ou da promoção medicamentos, armas e
munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados e outros produtos que
venham a ser relacionados pelo Ministro da Fazenda.
As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes desta promoção deverão ser primeiramente dirimidas
pelos seus respectivos organizadores, e persistindo-as, deverão ser submetidas à SECAP/ME e/ou aos órgãos integrantes do
Sistema Nacional de. Defesa do Consumidor.
O DPDC (Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor), bem como os Órgãos conveniados em cada jurisdição,
receberá as reclamações devidamente fundamentadas.
Fica eleito o foro central da comarca do participante, para solução de qualquer pendência da promoção aqui prevista.

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;
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 penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.
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Documento assinado eletronicamente por Talita Nunes de Paiva , Coordenadora, Substituta, em
23/01/2020 às 10:28, 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 PAN.OJN.HGM
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