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1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: RECC RADIODIFUSAO E COMUNICACAO LTDA
Endereço: DR DEODATO WERTHEIMER Número: 1413 Complemento: SOBRELOJA SALA 17 Bairro: CARMO
Município: MOGI DAS CRUZES UF: SP CEP:08710-430
CNPJ/MF nº: 50.686.591/0001-70

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER
Endereço: ENGENHEIRO CAMILO OLIVETTI Número: S/N Bairro: VILA ENDRES Município: GUARULHOS UF: SP
CEP:07042-040
CNPJ/MF nº:01.677.206/0001-13 Razão Social:FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Endereço: ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI Número: 105 Complemento: TORRE 4 CONJ 61- 62 E 71 
Bairro: CIDADE MONCOES Município: SAO PAULO UF: SP CEP:04571-010
CNPJ/MF nº:16.701.716/0037-67

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO: 
Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 
SP

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO: 
12/08/2019 a 27/08/2019

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
12/08/2019 a 26/08/2019

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Esta Promoção é aberta a qualquer pessoa física, maior de 18 (dezoito) anos, residente e domiciliada na região metropolitana de São Paulo (Grande São Paulo) que queira participar.

A cada R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) gastos em compras, em qualquer uma das lojas e quiosques participantes da promoção, relacionados neste Regulamento, durante o período de participação (observado o horário de funcionamento das lojas e quiosques 
participantes), o participante terá direito a 01 (um) cupom para concorrer ao prêmio desta promoção, nos termos deste Regulamento.

Serão selecionados 5 cupons para participar do desafio, que consistirá em uma prova de resistência, onde cada um dos selecionados serão colocados dentro do Fiat Argo Trekking 1.3, no dia 31 de agosto de 2019, sendo que a última pessoa que restar ganha o carro (tempo 
indeterminado).

Regras:
- Os participantes deverão ficar dentro do carro;
- Não pode dormir, cochilar, comer, beber, ir ao banheiro, sair do carro, e brigar;
A Promotora irá filmar toda a prova, dentro e fora do carro, transmitir ao vivo em suas redes sociais.
Haverá a presença de juizes, seguranças e ambulatório.
Os saldos de notas/cupons fiscais cadastrados ficarão registrados no sistema e poderão ser somados aos valores das demais notas/cupons fiscais apresentados posteriormente, para futuras trocas, ressalvada a hipótese prevista
no item abaixo.

O participante poderá efetuar o cadastro de suas notas/cupons fiscais com a equipe de promoção localizados no lounge no interior do Internacional Shopping. Os cadastros realizados de segunda à quarta-feira gerarão cupons em dobro.

A Promotora se reserva o direito de solicitar ao participante a nota/cupom fiscal original para verificação, a seu critério, a qualquer tempo, caso esteja ilegível, com rasuras ou não atenda ao regulamento da presente promoção, sob pena de invalidação.

A troca da(s) nota(s) fiscal(is) e/ou cupom(ns) fiscal(is) pelo(s) cupom(ns) de participação poderá ser efetuada durante todo o período de participação da promoção.

No ato de seu cadastramento, o participante deverá indicar corretamente os seguintes dados: nome e endereço completos, Cidade, Estado e CEP, número da carteira de identidade (RG), telefones celular e fixo (com DDD), número do CPF, data de nascimento e e-mail.

Para finalizar o cadastro, deverá responder à pergunta da promoção.

Esse cadastro será preenchido uma única vez durante todo o período de validade da participação desta promoção, sendo utilizado para registro das futuras trocas e impressão de cupons.

Ficam os participantes cientes, desde já, de que o cadastro na promoção é individualizado, por meio do CPF, bem como de que não poderão, em hipótese alguma, dividir ou transferir a outros participantes os valores de notas e cupons fiscais e/ ou saldos acumulados em 
sistema. Da mesma forma, não será admitida, por força de legislação fiscal, “divisão de valores de notas fiscais” entre participantes no ato da compra, nem tampouco o uso de nota fiscal decorrente de compra que não tenha sido realizada pelo participante que se cadastrou 
na promoção.

Não haverá limite de cupons de participação por participante, podendo cada um concorrer com quantos cupons desejar, desde que atendidas às condições de participação da promoção.

Somente serão válidas as notas e/ou cupons fiscais e/ou comprovantes de aquisição originais de produtos realizados pelo participante emitidos: (i) pelas lojas e quiosques participantes da promoção, conforme listagem anexa, sediados no Internacional Shopping; (ii) com 
data de emissão dentro do período de participação desta promoção; e (iii) observado o horário de fechamento do Posto de Trocas.

E, ainda, somente serão válidos os cupons de participação emitidos pelo Internacional Shopping, que preencham as condições básicas do concurso e que possibilitarem a verificação de sua autenticidade.
Visando garantir a idoneidade da promoção, no caso de apresentação de mais de 03 (três) notas e/ou cupons fiscais e/ou comprovantes de compras emitidos pela mesma loja ou quiosque ou, ainda, de 05 (cinco)
comprovantes de consumo na praça de alimentação emitidos pelo mesmo estabelecimento, com numeração sequenciada ou não, e contendo a mesma data de emissão; ou, ainda, independentemente da data de emissão da nota/cupom fiscal e/ou comprovante de compra, 
a Promotora reserva a si o direito de consultar a loja emitente, antes de entregar os cupons de participação correspondentes a estas notas. Em caso de confirmação de alguma irregularidade, as respectivas notas/cupons fiscais serão bloqueadas/invalidadas no sistema, 
para efeito de participação nesta promoção.

Quanto aos estabelecimentos comerciais localizados no interior do Internacional Shopping, que por alguma razão, são desobrigados de emitir Nota Fiscal ou cuja Nota Fiscal é entregue apenas posteriormente ao pagamento do produto ou serviço ou quando, 
excepcionalmente, o comprovante de compra, por força da legislação tributária, for equiparado a um documento fiscal, estes deverão fornecer um recibo ou pedido, como comprovação da compra, com data especificada, dentro do período de participação, a ser 
apresentado pelo cliente no Posto de Trocas, a fim de que este possa ter direito aos cupons de participação nessa promoção, cabendo à Promotora a decisão final.

No caso especificado acima, a Promotora se reserva ao direito de conferir junto à loja emitente os recibos e/ou pedidos de compra e as respectivas Notas Fiscais, a fim de evitar a atribuição de cupons em duplicidade, em razão da mesma compra. Em caso de confirmação 
de alguma irregularidade, as respectivas notas/cupons fiscais serão bloqueadas/invalidadas no sistema para efeito de participação nesta promoção.

Nas hipóteses previstas nos itens acima, sempre que o sistema identificar tais situações, o participante será orientado a consultar uma das promotoras que prestam apoio ao cadastro junto aos totens de cadastro, no interior do Internacional Shopping. A promotora 
procederá à verificação da regularidade do documento apresentado e, se validado, liberará os cupons de participação para impressão. Caso seja necessária a consulta à loja emitente, a impressão ficará sujeita a esta condição.

Ficam os participantes cientes, desde já, que não poderão se utilizar de meios escusos para adquirir as notas ou cupons fiscais para participar desta promoção e/ou de mecanismos que criem condições de cadastramento irregular, desleais ou que atentem contra os 
objetivos e condições de participação previstas neste Regulamento, que é a compra de produtos/serviços pelo participante que se cadastrou na promoção nas lojas/quiosques deste Shopping, situações essas que quando identificadas, serão consideradas, a qualquer 
momento, como infração aos termos do presente Regulamento, ensejando o impedimento da participação com imediato cancelamento da inscrição do participante, ou ainda, a desclassificação do participante mesmo após a realização da apuração, sem prejuízo, ainda, 
das medidas cabíveis e/ou ação de regresso a ser(em) promovida(s) pela Promotora em face do infrator.

Considerando que o cadastro na promoção será informatizado, no caso de uma eventual falha operacional de sistema, inclusive por falta de energia elétrica, o procedimento de cadastro poderá ficar suspenso por curto período.

Nesta hipótese, o Internacional Shopping tomará as medidas necessárias para solucionar e retomar o sistema o mais rápido possível, permanecendo inalteradas todas as regras e condições de validade de participação nesta promoção.

Todas as notas e cupons fiscais de compras apresentados para trocas não poderão ser reapresentados, sendo este controle realizado pelo próprio sistema de cadastramento de notas da promoção.

Em caso de confirmação de alguma irregularidade, as respectivas notas/cupons fiscais serão invalidadas para efeito de participação nesta promoção.

Não serão válidos para fins de participação nessa promoção: notas e/ou cupons fiscais e/ou comprovantes de compras ilegíveis, rasurados ou que tenham quaisquer modificações; comprovantes isolados de pagamento com cartão de crédito e/ou débito; notas fiscais e/ou 
cupons fiscais relativos à compra de armas, munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, medicamentos, bebidas alcoólicas, fumos e seus derivados, de acordo com a disposição do artigo 10 do Decreto nº 70.951/72.
As notas e/ou cupons fiscais emitidos por drogarias/farmácias somente serão consideradas, para efeito de atribuição de cupons para participação nesta promoção, quando referentes às compras de artigos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Com relação aos 
restaurantes e quiosques, não serão considerados válidos para participar as bebidas alcoólicas, fumos e seus derivados, sendo somente considerados os valores referentes aos demais produtos que não forem proibidos pelo artigo 10 do Decreto nº 70.951/72.

Também não serão aceitos para fins de participação nessa promoção, os cupons e/ou notas fiscais emitidos: pelo estacionamento, pelos Correios; pela casa lotérica e pelas lojas não participantes, assim como aqueles referentes a serviços bancários, casa de câmbio ou 
jogos eletrônicos.

O acesso aos cupons de participação será restrito às pessoas previamente credenciadas pela Promotora.

A Equipe de cadastro estará localizada no lounge do Internacional Shopping e funcionará a partir do dia 12/08/2019, com o seguinte horário de atendimento: de segunda a sábado, das 10h às 21h30; e aos domingos e feriados, das 12h às 19h30.

Em caso de alteração no horário de funcionamento do Internacional Shopping, o cadastramento funcionará de acordo como novo horário de funcionamento estabelecido.

No último dia de participação a Equipe de promoção atenderá apenas os participantes que entrarem na fila até o horário indicado, ocasião em que a fila será encerrada.

A urna da promoção será lacrada às 22h do dia 26/08/2019 e somente será reaberta para a realização da respectiva apuração.

7 - PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
Qual é o shopping que faz parte da sua história?

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
DATA: 27/08/2019 19:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 12/08/2019 00:00 a 26/08/2019 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA ENGENHEIRO CAMILO OLIVETTI NÚMERO: S/N BAIRRO: VILA ENDRES
MUNICÍPIO: Guarulhos UF: SP CEP: 07042-040
LOCAL DA APURAÇÃO: Internacional Shopping - lobby de atendimento

PRÊMIOS

Regras:
- Os participantes deverão ficar dentro do carro;
- Não pode dormir, cochilar, comer, beber, ir ao banheiro, sair
do carro, e brigar;
A Promotora irá filmar toda a prova, dentro e fora do carro,
transmitir ao vivo em suas redes sociais.
Haverá a presença de juizes, seguranças e ambulatório.

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

QUANTIDADE DESCRIÇÃO VALOR R$ VALOR TOTAL R$ ORDEM

1 1º SELECIONADO - Smartphone Multilaser 
– MS50 4G PRETO

479,00 479,00 1

1 2º SELECIONADO - Caixa Bluetooth JBL 
Harman Go2

120,00 120,00 2

1 3º SELECIONADO - Caixa Bluetooth JBL 
Harman Go2

120,00 120,00 3

1 4º SELECIONADO - Caixa Bluetooth JBL 
Harman Go2

120,00 120,00 4

1 Os 5 primeiros cupons selecionados 
participarão do desafio, que consistirá em uma
prova de resistência, onde cada um dos 
selecionados serão colocados dentro do Fiat 
Argo Trekking 1.3, no dia 31 de agosto de 2019, 
sendo que a ultima pessoa que restar ganha 
o carro (tempo indeterminado).

61.000,00 61.000,00 5

QUANTIDADE TOTAL DE PREMIOS

VALOR TOTAL DA PROMOÇÃO R$

6

61.959,00

REGULAMENTO/PLANO 
DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 06.003746/2019
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REGULAMENTO/PLANO 
DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 06.003746/2019

10 - FORMA DE APURAÇÃO:
Será realizada 01 (uma) única apuração na promoção, no dia 27/08/2019, às 19h nas dependências do Internacional Shopping.

Na data da apuração serão retirados da urna, manual e aleatoriamente, tantos cupons quantos se fizerem necessários, até que se encontrem 10 (dez) cupons que, contanto que validados (de acordo com a sua conformidade com as regras deste regulamento), terão a 
possibilidade de concorrer ao prêmio da promoção.

Os 5 (CINCO) primeiros selecionados irão participar do desafio, que consistirá em uma prova de resistência, onde cada um dos selecionados serão colocados dentro do Fiat Argo Trekking 1.3, no dia 31 de agosto de 2019, sendo que a ultima pessoa que restar ganha o carro 
(tempo indeterminado).

Na impossibilidade de participação, seja por desistência, outro compromisso, ou a Promotora não conseguir contata-lo, de quaisquer dos 5 (cinco) primeiros é que o sexto participante em diante serão chamados para substitui-lo(s), na ordem em que foram sorteados.

Regras:
- Os participantes deverão ficar dentro do carro;
- Não pode dormir, cochilar, comer, beber, ir ao banheiro, sair do carro, e brigar;
Os selecionados serão anunciados a viva voz, no ato da apuração, e comunicados sobre sua premiação no prazo máximo de 48h, contados da data da apuração, por meio de telegrama com AR e/ou telefonema e/ou e-mail, de acordo com os dados cadastrais mantidos 
pela Promotora.

A identificação dos selecionados na apuração será acompanhada por pessoa de reconhecida capacidade e idoneidade para realizar esse tipo de trabalho, que avaliará os cupons sorteados, com decisão soberana sobre a sua validade e elaborará a Ata da Apuração a ser 
posteriormente entregue à SECAP/ME.

Qualquer pessoa, concorrente ou não, poderá assistir, gratuitamente, à apuração no dia, local e horário indicados neste Regulamento.

11 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
É proibida a participação de sócios, funcionários da administração, das lojas do shopping, das empresas terceirizadas que prestam serviços ao shopping e ainda quaisquer empresas diretamente envolvidas com esta campanha e seus respectivos funcionários. Aqueles 
que infringirem o aqui disposto poderão ser acionados, judicial ou extrajudicialmente, pelo promotor da campanha.

Os cupons de participação que (i) não apresentarem a resposta correta à pergunta formulada; (ii) encontrarem-se rasurados;(iii) pertencerem a pessoas impedidas de participar; e (iv) não apresentarem dados suficientes à identificação ou localização dos participantes, 
serão imediatamente desclassificados.

Será desclassificada desta promoção, a qualquer momento, a participação com fraude comprovada; efetuada por meio da obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita ou indevida; ou que não cumprir quaisquer das condições deste Regulamento, incluindo, mas não 
se limitando, aos seguintes casos, a participação: (i) com mais de um CPF; (ii) em que não haja a efetiva confirmação da comprovação da condição de participação; e (iii) que utilize mecanismos que criem condições irregulares e/ou desleais ou que atentem contra os 
objetivos e condições de participação desta promoção.

O participante será excluído, automaticamente, da promoção em caso de desclassificação e/ou fraude e/ou não atendimento de quaisquer dos requisitos válidos de participação, como por exemplo, mas não se limitando a não ter o participante efetuado, de fato, a compra 
de produtos para obtenção da nota/cupom fiscal que lhe permitiu acesso ao(s) cupom(ns) de participação, sendo retirado, no ato da apuração, um novo cupom válido. Ou, em caso de verificação posterior, a desclassificação acarretará no recolhimento do valor do prêmio 
aos Cofres da União Federal, no prazo legal, pela Promotora.

12 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A divulgação da promoção será feita por meio de mídias sociais, mídias impressas e materiais expostos no próprio Internacional Shopping.

A divulgação dos nomes dos ganhadores será feita nas dependências do Internacional Shopping, no site abaixo e nas redes sociais da Promotora, em até 72 (setenta e duas horas), contadas da apuração.

O Regulamento desta promoção e a listagem das lojas e quiosques participantes estarão disponíveis nos Postos de Trocas.
A promoção será também divulgada pelos meios ONLINE: site www.transcontinentalfm.com.br, facebook e instagram; RÁDIO: testemunhais e chamadas na Rádio Transcontinental FM.

Este Regulamento também será disponibilizado no site www.transcontinentalfm.com.br podendo eventuais dúvidas serem dirimidas pelos canais: (11) 4791-8500 e/ou ouvinte@transcontinentalfm.com.br.

13 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
O prêmio será entregue ao respectivo ganhador, livre de ônus, nas dependências do Internacional Shopping ou na Concessionária indicada pela Promotora, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da respectiva apuração.

As despesas com IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, emplacamento e demais despesas até a total transferência do automóvel ao seu contemplado correrão por conta da empresa mandatária.

Os contemplados, no momento da entrega, deverão assinar um Termo de Quitação e Entrega de Prêmio, e apresentar seus documentos pessoais (CPF e RG/RNE), nos termos da lei, além de um comprovante de residência.

No caso do contemplado vir a falecer antes da entrega do prêmio, os respectivos herdeiros o receberão por si, de acordo com a legislação vigente, desde que exercido tal direito em até 180 (cento e oitenta) dias, conforme item abaixo, e desde que apresentada à devida 
documentação que os legitime, sob pena do prêmio vir a ser recolhido como renda para a União.

O prêmio não poderá ser trocado por dinheiro ou por qualquer outro produto.

Além disso, não sendo encontrado o ganhador, o prazo concedido por lei para reclamar o prêmio é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da apuração. Caso o contemplado não compareça para retirar seu prêmio nesse período, perderá direito ao mesmo, 
sendo seu valor recolhido, pela Promotora, ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de 10 (dez) dias.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
A responsabilidade da PROMOTORA com o contemplado encerra-se no momento da entrega do prêmio, não cabendo ao contemplado discutir ou redefinir as condições e premissas da promoção ou do prêmio.

A PROMOTORA fica isenta de qualquer responsabilidade no caso de veiculação por terceiros da imagem dos participantes, na internet dado o caráter aberto do sistema virtual (replicações, prints, etc.) ou em qualquer outra mídia, durante e/ou após o prazo estabelecido.

A PROMOTORA 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
PROMOTORA.

Em decorrência da evolução das redes sociais e do avanço da internet, o participante declara ter plena ciência de que todo
material publicado nas redes sociais e/ou na internet poderá ser eventualmente explorado e/ou utilizado por terceiros, os quais poderão livremente, mas não se limitando a, realizar novas postagens do referido conteúdo, alterar as características, imagens, formatação 
ou sentido do conteúdo inserido pela PROMOTORA, realizar depoimentos sobre o conteúdo, tanto nos canais utilizados pela PROMOTORA, como em outras redes sociais e mídias digitais, sendo que a PROMOTORA não terá como inferir ou impedir a ação de terceiros. 
Nestes casos, o participante reconhece que a PROMOTORA ficará integralmente isento de responsabilidade sobre a permanência de exibição destes materiais geridos por terceiros, inclusive que a PROMOTORA não terá qualquer responsabilidade se os conteúdos 
postados ao longo do concurso se tornem virais ou “memes”.

A expressão “meme” de internet é usada para descrever um conceito de imagem, vídeo e/ou relacionados ao humor, que se espalha via internet.

Os participantes autorizam a utilizacao de seus dados de cadastro, de acordo com os termos do Codigo de Defesa do Consumidor, com o proposito de formacao e atualizacao dos cadastros da Promotora, bem como reforco de midia publicitaria, divulgacao da Promocao 
Comercial e para fins publicitarios, sem nenhum onus para a Promotora. A Promotora compromete-se a nao ceder os dados, nem a comercializa-los, ainda que a titulo gratuito.

Os dados e informacoes coletados durante a Promocao Comercial serão arquivadas em banco de dados único e a PROMOTORA 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 PROMOTORA 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 PROMOTORA possuem valor probatório em relação à data e hora de conexão, aos elementos de conexão e das informações resultantes do processamento de dados relativo a este concurso.

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 PROMOTORA.

A PROMOTORA processa e armazena os dados de tráfego e de conexão ao site deste concurso, principalmente, a identificação (endereço IP) do dispositivo utilizado pelo participante com o objetivo de gerar estatísticas de acesso ao site, garantir a segurança deste 
concurso, garantindo sua conformidade em relação ao regulamento.

Esta promoção não é em nenhuma forma patrocinada, organizada, promovida, endossada, administrada nem de outra forma associada com qualquer rede social. O participante reconhece e concorda que nenhuma rede social terá qualquer responsabilidade sobre a 
presente promoção, nem qualquer outra responsabilidade dela decorrente.

A PROMOTORA se responsabiliza em seguir os termos de uso da mídia social utilizada, inclusive seus impedimentos, bem como, garante a integridade e disponibilidade dos dados cadastrais e materiais produzidos pelos participantes, com segurança, fora do ambiente da 
mídia social utilizada.

A aceitação aos termos deste Regulamento pelos participantes, condição prévia para a participação regular na promoção,

implicará na expressa autorização da PROMOTORA, para fins de reprodução parcial ou integral, edição, adaptação, tradução para qualquer outro idioma, publicação, transmissão, emissão, retransmissão, distribuição e comunicação ao público, seja por meio audiovisual, 
fonograma e/ou radiodifusão, ou mediante o emprego de satélites artificiais, sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo ou meios de comunicação similares que venha a ser adotados, no Brasil e/ou no exterior, a critério da PROMOTORA, bem como na 
cessão gratuita, em caráter universal, de todos os direitos sobre as respostas apresentadas, pelo prazo de 01 (um) ano a contar da data da divulgação do resultado, também no Brasil e/ou exterior, tudo nos termos da Lei nº 9.610/98 e legislação complementar 
subsequente, sem qualquer ônus para a PROMOTORA.

A PROMOTORA não está obrigada a usar os direitos acima referidos.

A PROMOTORA não se responsabiliza pela autenticidade dos dados fornecidos pelos participantes.

A PROMOTORA 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;
-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;
-Indisponibilidade temporária do site, por caso fortuito ou força maior;
-Problemas técnicos fora do controle das ORGANIZADORAS ou de impossibilidade imediata de correção;
-Por demais falhas técnicas temporárias que possam ocorrer durante o processamento das inscrições;
-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 transmissão.

Ocorrendo motivo de força maior que o justifique e com divulgação aos interessados, a PROMOTORA reserva-se o direito de modificar o critério da contemplação, bem como de fazer eventuais alterações que sejam necessárias na execução da presentepromoção, 
mantendo os direitos adquiridos pelos clientes até então.

Aplica-se a esta Promoção, incluindo, mas sem se limitar à, sua divulgação, condução, às participações  à premiação, a legislação brasileira e fica eleito o Foro do domicílio do participante, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas
deste regulamento.

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.

Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de Regulação de Promoção Comercial, em 16/07/2019 às 00:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de A autenticidade deste 
documento pode ser conferida no site: https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código verificador BIW.LHQ.USU


