
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

CAMPANHA INGRESSOS PARA O EVENTO PRIVADO DO IFOOD

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE/ME Nº 02.019844/2022

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: PRADO CASTING - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA E EVENTOS EIRELI
Endereço: MICHIGAN Número: 193 Bairro: CIDADE MONCOES Município: SAO PAULO UF: SP CEP:04566-000
CNPJ/MF nº: 28.038.207/0001-74

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:MARCIO PRADO LUX FONTOURA LOPESEndereço: MICHIGAN Número: 193 Bairro: CIDADE
MONCOES Município: SAO PAULO UF: SP CEP:04566-000
 CNPJ/MF nº:10.389.940/0001-78

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Vale-Brinde

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
SP

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
17/05/2022 a 18/05/2022

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
17/05/2022 a 18/05/2022

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
A Campanha “CAMPANHA INGRESSOS PARA O EVENTO PRIVADO DO iFood”, a ser realizada pela PRADO
CASTING, no período compreendido entre os dias 17/05/2022 a 18/05/2022, é aberta para residentes e
domiciliados do Estado de São Paulo,  entregadores pessoas físicas, maiores de 18 anos, cadastrados como
entregadores parceiros cadastrados na plataforma iFood para Entregadores

Todos os entregadores parceiros cadastrados na plataforma iFood para Entregadores que preencham todos os
requisitos descritos no presente Regulamento podem participar da Campanha.
O período de participação estará compreendido entre os dias 17/05/2022 às 00:01h. à 18/05/2022 às 23:59h.

Durante todo o período de participação da promoção, os entregadores já cadastrados no aap “iFood para
entregadores” poderão participar de uma pesquisa, os 15 primeiros colaboradores que responderem a pesquisa
dentro do app farão jus a 01 par de ingressos para o evento privado Ifood Music Fest – Show que ocorrerá no
Parque Ibirapuera às 20h do dia 19/05/2022.

A participação é limitada por CPF, podendo responder somente única vez a pesquisa.
Após a finalização da pesquisa, o participante receberá a notificação de contemplação ao par de ingressos.

Será contemplado o participante que tenha cumprido as regras acima, e que não se enquadrem nos casos de
fraude ou desclassificação.
Na hipótese de todos os prêmios serem distribuídos antes do término previsto, a Promoção se encerrará de forma
antecipada.

Já na hipótese de eventuais prêmios não distribuídos ao término previsto da Promoção, estes terão o valor
recolhido à União, de acordo com o prazo legal.
Os ingressos não serão comercializados ao público, o evento é privado somente aberto a convidados,
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sendo o valor destes neste regulamento meramente declaratórios.

7 - BRINDES:

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 17/05/2022 00:01 a 18/05/2022 23:59

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

20,00 300,0015 1 par de ingressos para o evento privado do Ifood (valor do par
de ingressos R$20,00)

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

300,0015

9 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não poderá participar dessa promoção: • Funcionários da empresa mandatária, funcionários da empresa de marketing e
assessoria, ou parentes diretos até primeiro grau, que estejam, diretamente ou não, envolvidos em sua organização. Caso o
cadastro esteja com dados incompletos ou incorretos impossibilitando a localização e identificação do contemplado, este será
desclassificado. Não poderá ser contemplado mais de uma vez na mesma promoção participante já contemplado. Será
desclassificada desta promoção, também, a qualquer momento, a participação com fraude comprovada; efetuada por meio da
obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita; ou que não cumpra quaisquer das condições deste Plano de Operação,
limitando-se também a participação: • Em que não haja a efetiva confirmação da comprovação das condições exigidas. • Em
que crie condições de cadastramento irregular, desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de participação
previstas neste Plano de Operação. Todas as situações acima, dentre outras quando identificadas, serão consideradas, a
qualquer momento, como infração aos termos do presente Plano de Operação, ensejando o impedimento da participação com
imediato cancelamento do cadastro deste participante ou, ainda, a sua desclassificação mesmo após a notificação de
contemplação, sem prejuízo, ainda, das medidas cabíveis a serem promovidas pelas promotoras em face do infrator. Todos os
participantes deverão observar as condições, formas e prazos de participação, sendo sumariamente excluídos os participantes
que cometerem qualquer tipo de fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.

10 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Os nomes dos contemplados serão inclusos em lista na entrada do evento, devendo eles apresentarem documento de
identificação válido em território nacional para adentrarem ao evento que ocorrerá impreterivelmente em 19/05/2022 às 20h. no
Parque Ibirapuera.

Os prêmios serão entregues, livres e desembaraçados de quaisquer ônus em até 30 (trinta) dias de acordo com o artigo 5º do
Decreto nº 70.951/72.

Ao contemplado pode ser solicitada qualquer informação adicional, dentro dos limites legais, a fim de implementar e viabilizar a
entrega do prêmio.
Em nenhuma hipótese o prêmio poderá ser substituído ou convertido em dinheiro.

A documentação pessoal que se fizer necessária a entrada no evento, e a fruição do prêmio será de inteira responsabilidade
dos participantes contemplados.

11 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
A participação na promoção é voluntária e implicará a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste Plano de Operação e
respectivo regulamento. Não terão validade as participações que não preencherem as condições básicas da promoção previstas
no regulamento. OS CONTEMPLADOS AUTORIZAM, AO PARTICIPAREM DA PROMOÇÃO, A UTILIZAÇÃO DE SUA
IMAGEM, SEUS ENDEREÇOS FÍSICOS, ELETRÔNICOS, TELEFONES E DEMAIS DADOS INFORMADOS COM O
PROPÓSITO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, REFORÇO DE MÍDIA PUBLICITÁRIA E DIVULGAÇÃO DA
PRÓPRIA PROMOÇÃO, NOS LIMITES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SEM NENHUM ÔNUS PARA AS
PROMOTORAS, SENDO QUE, NO ENTANTO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 11 DA PORTARIA MF Nº
41/2008, AS PROMOTORAS ESTÃO EXPRESSAMENTE VEDADAS DE COMERCIALIZAR OU CEDER, AINDA QUE A
TÍTULO GRATUITO, OS DADOS COLETADOS NESSA PROMOÇÃO.

A promoção será divulgada no app “iFood para entregadores” para conhecimento e participação . A prestação de contas, após o
encerramento da promoção, deverá ser encaminhada dentro do prazo legal estabelecido na Portaria nº 41, de 2008, sob pena
de descumprimento do Plano de Operação. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes, não
previstas neste Plano de Operação, serão julgadas pela administração empresa mandatária no e-mail :
contato@azevedoconsultoriajur.com.br; Persistindo-as, o questionamento deverá ser feito à SEAE/ME. Esclarecimentos
eventuais deverão ser dirigidos ao Procon regional Fica eleito foro da comarca do participante para eventuais dúvidas.
O regulamento ficará disponível a todos os participantes quando do início da promoção no app ”iFood para entregadores”. A
divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da
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promoção comercial.

Fica acordado que os dados armazenados nos sistemas de informação da Promotora possuem valor probatório em relação a
promoção. A Promotora não é responsável por problemas, falhas ou funcionamento técnico, de qualquer tipo, em redes de
computadores, servidores ou provedores, equipamentos de computadores, celulares, tablets, hardware ou software, ou erro,
interrupção, defeito, intervenção, intrusão externa e não autorizada, atraso ou falha em operações ou transmissões para o
correto processamento de seus sistemas, incluindo, mas não se limitando, congestionamento na Internet, vírus, falha de
programação (bugs) ou violação por terceiros.
Caso ocorram fraudes, dificuldades técnicas, ou qualquer outro imprevisto que esteja fora do controle da Promotora e que
comprometa a integridade da promoção, estas serão submetidas ao Órgão Autorizador, visando a sua solução e/ou a aprovação
de eventuais modificações, desde que permitidas na Legislação; sendo estas, se consumadas, divulgadas aos participantes.

O prazo de prescrição do direito aos brindes é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data do término da promoção,
de acordo com o Artigo 6º do Decreto 70.951/72 e, se for caso, o valor correspondente ao brinde prescrito será recolhido, pela
Promotora, ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de até 10 (dez) dias, após o prazo de prescrição.
As participações que não preencherem as condições básicas da promoção, previstas neste Regulamento, não terão nenhuma
validade e os participantes serão automaticamente desclassificados.

A Promotora preza pela privacidade dos dados dos colaboradores e os utiliza somente para os fins relacionados à presente
promoção, especificamente para a identificação dos participantes e o posterior contato com os participantes vencedores, de
modo a possibilitar a entrega do prêmio.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Os participantes, ao se cadastrarem para participarem da Ação Promocional, celebram um contrato com a empresa promotora,
e entendem que a empresa promotora fará o tratamento de seus Dados Pessoais para a finalidade de cumprir as obrigações
assumidas nos termos deste regulamento, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de
Dados - “LGPD”) e demais leis e regulamentos aplicáveis à privacidade e proteção de dados.

O tratamento dos dados pessoais dos participantes pela empresa promotora terá por finalidade a realização da Ação
Promocional, e para tal finalidade, a empresa participante poderá compartilhar os dados com terceiros na medida do necessário
exclusivamente para a realização da Ação Promocional e limitado a esta finalidade. A Política de Privacidade da empresa
promotora disponível em https://www.promoesbelt.com.br descreve em detalhes as atividades de tratamento de dados pessoais
e informa sobre os direitos dos titulares dos dados pessoais. Os dados pessoais do participante poderão ser mantidos pela
empresa promotora por até 5 anos após o término da Ação Promocional, para o estrito cumprimento de obrigações legais e
regulatórias e exercício regular de direitos da Promotora em processos judiciais, administrativos ou arbitrais.

No momento do cadastro para a Ação Promocional, o participante terá a opção, a critério exclusivo do participante, de se
cadastrar e fornecer seu consentimento para receber comunicações de marketing e promocionais da empresa participante ou de
terceiros. Este consentimento para comunicações de marketing é livre e poderá ser revogado a qualquer momento pelo
participante, a seu exclusivo critério.
De acordo com as leis aplicáveis, você possui os seguintes direitos como titular de dados, na medida do disposto pela
legislação:
• Direito de confirmar a existência do Tratamento, acesso (gratuito), correção, atualização de seus dados pessoais.
• Direito de ser informado sobre destinatários aos quais seus dados pessoais foram ou serão divulgados.
• Direito de apresentar uma reclamação com relação ao uso ou tratamento de seus dados pessoais para a autoridade
deproteção de dados aplicável.
• Direito de revogar ou retirar seu consentimento ao tratamento de seus dados pessoais, e de receber informações sobre
asconsequências em recusar dar seu consentimento.
• Direito de solicitar a exclusão de seus dados pessoais tratados com base em seu consentimento.
• Direito de solicitar eliminação, exclusão, restrição do tratamento ou anonimização de seus dados pessoais que
sejamdesnecessários, excessivos, ou tratados de forma contrária à lei.
• Direito de opor-se ao tratamento de seus dados pessoais, se tal tratamento não seja baseado no seu consentimento, no
casode nossa falha em cumprir com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18).
• Direito de solicitar que os dados pessoais que mantemos sobre você seja fornecido a você em um formato
portátil(portabilidade);
As solicitações dos Titulares de Dados Pessoais serão atendidas considerando a forma de coleta dos dados, a necessidade de
cumprimento de obrigação legal e proteção de direitos, como disciplinado na LGPD.

12 -  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
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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 e cada arquivo poderá ter até 15MB.

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
18/05/2022 às 15:28, 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 AYI.WSH.UGE
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