
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

FRAS-LE COM VOCÊ NA ESTRADA

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 03.009335/2020

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: FRAS-LE SA
Endereço: 122 Número: 10945 Complemento: KM    66,1 Bairro: FORQUETA Município: CAXIAS DO SUL UF: RS
CEP:95115-550
CNPJ/MF nº: 88.610.126/0001-29

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
22/09/2020 a 11/12/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
22/09/2020 a 10/12/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
.
6.1 Poderão participar do concurso “Fras-le com você na estrada”, para concorrer a 5 Geladeiras, as pessoas
físicas, com idade igual ou superior a 18 anos, com carteira de motorista categoria D, residentes e domiciliadas em
território nacional, validamente inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF/MF.

6.1.1 O presente concurso não está vinculado à aquisição de nenhum produto ou serviço da empresa promotora e
visa, tão somente, a divulgação da marca envolvida.

6.2 Inicialmente, os concorrentes deverão acessar o site www.comvocenaestrada.com.br e realizar um cadastro,
fornecendo as seguintes informações:

a) Nome completo;
b) E-mail;
c) Telefone (com DDD).

6.3 Para participar, os interessados deverão enviar uma foto para a mandatária através do hotsite
www.comvocenaestrada.com.br que se enquadre em um dos seguintes temas, a ser indicado no momento do
envio:

a) Selfie com meu caminhão;
b) Paisagem;
c) Estrada;
d) Engraçada/inusitada; ou
e) Meu caminhão.

6.3.1 Os arquivos das fotos deverão ser enviados com extensão JPG ou PNG, possuir resolução mínima de 8 MP
(Megapixels) e tamanho de até 5 MB (Megabites);

6.3.2 Não serão aceitas fotografias:

a) De terceira pessoa em primeiro plano, ainda que se trate de parentes e mesmo que haja autorização de exibição
prévia;
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b) De ambientes domésticos, consideradas as áreas internas destes;
c) Manipuladas digitalmente, compostas, sobrepostas, ou com qualquer outro artifício;
d) Com menos de 8MP e divergente dos formatos JPG e PNG;
e) Tiradas em modo panorâmico;
f) Que tenham sido publicadas, exibidas em público ou recebido algum prêmio e/ou não sejam de autoria do
participante.

6.3.3 O participante poderá inscrever quantas fotos quiser, entretanto a mesma foto não poderá ser cadastrada em
mais de uma categoria, sendo essa circunstância considerada causa de exclusão de todas as categorias e
desclassificação do participante.

6.3.4 O participante poderá ser vencedor somente uma vez durante a promoção, de modo que ao ser declarado
ganhador com uma de suas fotos, todas as demais considerar-se-ão excluídas do certame.

6.3.5 Será de exclusiva responsabilidade da empresa promotora o controle sobre a observância do cumprimento
das regras descritas acima, sendo a verificação efetuada no momento das inscrições no hotsite do concurso e na
avaliação final das fotos vencedoras.

7 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PERÍODO DA APURAÇÃO: 11/12/2020 08:00 a 11/12/2020 12:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 22/09/2020 08:00 a 10/12/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rod. 122 NÚMERO: 10945 COMPLEMENTO: KM 66,1 BAIRRO: Forqueta
MUNICÍPIO: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95115-550
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da Mandatária

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

1.750,00 8.750,005 Geladeira externa 75 Litros, Marca ResfriAr (código do
produto: RESGE75)

1

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

8.750,005

9 -  FORMA DE APURAÇÃO:
.
9.1  As fotos serão publicadas no site www.comvocenaestrada.com.br e ficarão disponíveis para votação pública de acordo com
a categoria que forem cadastradas.

9.2 Será distribuído somente um prêmio por CPF cadastrado, de modo que as premiações não serão cumulativas e o
participante que vencer em uma categoria terá as demais fotos automaticamente excluídas do certame.

9.3 A votação será disponibilizada ao público no site www.comvocenaestrada.com.br , durante o período de participação, sendo
que os interessados poderão votar quantas vezes quiser, bem como poderão compartilhar o link para votação através de URL,
para terceiros.

9.4 Serão declaradas vencedoras as fotos que obtiverem o maior número de votos no hotsite do concurso, observado o
cumprimento das regras previstas neste regulamento pelos participantes que as cadastraram, sob a pena de desclassificação.

10 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
.
10.1 Será desclassificado e terá a sua participação invalidada o candidato que:

a) Apresentar impedimento para participar do concurso;
b) Não cumprir as regras de participação;
c) Desrespeitar as vedações constantes do item 6.3.2;
d) Cadastrar a mesma foto em mais de uma categoria;
e) Utilizar-se de fraude comprovada ou qualquer outro meio inidôneo de participação;
f) Descumprir qualquer das cláusulas constantes deste regulamento.

10.2 As situações acima serão consideradas, a qualquer momento, como infração aos termos do presente regulamento,
ensejando a desclassificação do participante e a exclusão de suas fotos, mesmo após a realização da apuração, sem prejuízo
de eventual responsabilização cível e criminal.

10.3 Ficam impedidos de participar deste concurso, os diretores, funcionários e representantes da empresa
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mandatária, bem como os respectivos cônjuges e parentes consanguíneos e por afinidade até 1º grau (pai, mãe, filhos, sogros e
enteados).

11 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
.
11.1 Os vencedores serão notificados mediante e-mail e/ou telefone, em até uma semana da data da apuração.

11.2 O resultado com o nome dos ganhadores e as fotos vencedoras serão divulgados ao público em até sete dias úteis, a
contar da data da apuração, no hotsite www.comvocenaestrada.com.br.

11.3 Os prêmios distribuídos são pessoais e não podem ser transferidos, trocados por qualquer outro de igual valor ou
convertidos em moeda corrente.

11.3.1 No caso de o ganhador ter falecido antes da entrega do prêmio, este deverá será entregue aos seus herdeiros, mediante
a apresentação da documentação legal necessária, que comprove essa qualidade.

11.3.2 O ganhador que, por qualquer motivo, estiver impossibilitado de receber pessoalmente o prêmio, poderá constituir
mandatário para tal finalidade, mediante procuração pública com poderes específicos.

11.4 Em havendo recusa de recebimento do prêmio pelo ganhador, este deverá firmar termo de renúncia e o valor
correspondente àquele será depositado ao Tesouro Nacional como renda da União pela mandatária.

11.5 É de responsabilidade exclusiva do participante a qualidade das informações prestadas, de modo que, em não sendo
possível a sua notificação, incidirá a decadência do prêmio no prazo legal de 180 dias, contados da data da apuração, e o valor
correspondente ao prêmio será recolhido ao Tesouro Nacional, a título de renda da União, pelas Empresas Promotoras, sem
prejuízo do recolhimento do imposto de renda na fonte.

12 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
.
12.1 O prêmio será entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus, enviado por correspondência ou transportadora, com
aviso de recebimento, ou entregue pessoalmente por um representante da mandatária no endereço informado pelo ganhador
em cadastro, no prazo de até 30 dias corridos, contados da data da apuração, cumprindo ao disposto no art. 5º do Decreto nº
70.951/72.

12.1.1 No ato da comunicação do recebimento do prêmio, o ganhador deverá assinar o recibo de entrega do prêmio e entregar
cópia simples de um documento pessoal (RG, CPF ou CNH).

12.1.2 O valor dos prêmios ora indicado é fruto de negociação comercial realizada pela Empresa Mandatária, entretanto, cabe
ressaltar que os prêmios apresentam as mesmas características dos respectivos produtos comercializados no varejo.

13 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
.
13.1 Ao realizar o cadastro no hotsite do concurso, o participante declara que é autor das fotografias inscritas, respondendo no
âmbito penal e cível por esta informação, isentando a empresa promotora de qualquer responsabilidade.

13.2 Uma vez efetivada a inscrição, os participantes estão automaticamente aceitando os termos deste Regulamento de forma
integral e irrestrita.

13.3 O participante, neste ato, indica expressamente que aceita e concorda que:

(a) a participação no concurso e a submissão das fotos serão considerados como realizadas por mera liberalidade do
participante, sem qualquer coerção da Promotora ou de terceiros;

(b) não existirá qualquer conceito, ideia ou informação contida na foto que contenha caráter confidencial;

(c) a Promotora não estará obrigada a manter sigilo sobre qualquer conteúdo da foto;

(d) a foto e qualquer parte do seu conteúdo, incluindo seu título, imagens e referências, não violarão qualquer direito de
propriedade intelectual ou quaisquer direitos de terceiros, tais como, marcas, patentes e direitos autorais;

(e) a Promotora descartará qualquer foto que, a seu critério, contenha material que viole direitos de terceiros, ou concorrência,
ou ,ainda, contenha conteúdo que atente à legislação vigente e aos bons costumes, sendo o participante exclusivamente
responsável por todo e qualquer dano causado pela prática destes atos;

(f) a Promotora será, a partir do momento da submissão da foto, autorizada a utilizar, fruir e dispor, sem restrição, do conteúdo
da foto no todo ou em parte, incluindo qualquer de seus conceitos, ideias e informações, independentemente da autorização
prévia do participante; e

(g) não haverá qualquer forma de remuneração em decorrência do uso da fotografia conforme ora disposto.

13.4  Tendo em vista as características do ambiente da internet, a empresa promotora não se responsabiliza pela inscrição dos
participantes e pelo cadastramento das fotos que não forem realizados por problemas de conexão no
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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 de força maior.

13.5 Presume-se que os ganhadores não tenham qualquer embaraço fiscal, legal ou outro que os impeça de receber e/ou
usufruir dos prêmios distribuídos, de modo que, em havendo, as respectivas consequências serão de total responsabilidade do
participante.

13.6 Os participantes autorizam a utilização dos dados informados com o propósito de formação e atualização de cadastro,
reforço de mídia publicitária e divulgação deste concurso, nos limites do Código de Defesa do Consumidor, sem nenhum ônus
às promotoras, ressaltando-se que, de acordo com o que dispõe o artigo 11, da Portaria MF nº 41/2008, está expressamente
vedada a comercialização e/ou cessão desses dados, ainda que a título gratuito.

13.7 O contemplado concorda com a utilização de seu nome, imagem e som de voz exclusivamente para a divulgação da
promoção comercial pelo período de até 01 ano a partir da data de apuração.

13.8 Em conformidade ao art. 10 do Decreto no 70.951/72 não são objetos deste concurso, mediante a distribuição gratuita de
prêmios, os seguintes produtos: Medicamentos, Armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas
alcoólicas (graduação alcoólica superior a 13º Gay Lussac), fumo e seus derivados, e outros que venham a ser relacionados
pelo Ministério da Economia.

13.9 O regulamento completo poderá ser acessado em www.comvocenaestrada.com.br.

13.10 Fica eleito o foro da comarca do participante para solução de qualquer litígio decorrente deste concurso.

14 -  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.

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.
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Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, em 18/09/2020 às 16:07, 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 EXG.OCJ.UGR
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