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    REGULAMENTO COMPROU GANHOU 
1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Razão Social: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A 
Nome Fantasia: IPIRANGA 
Endereço: Rua Francisco Eugênio, 329 - São Cristóvão – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20941-900 
CNPJ: 33.337.122.0001-27 
Número de telefone: 3003-3451(Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 720 5356 (Demais 
Regiões)   
Site: www.portal.ipiranga 
Nome da Promoção: Ganhe na Troca 
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Vale-brinde  

3 - ÁREA DE OPERAÇÃO DO EVENTO: Em nível nacional 
4 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: de 10/12/2019 a 31/03/2020* 
5 - DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO: de 10/12/2019 a 31/03/2020*  
(*) ou até esgotar o número de brindes, visto que a quantidade é limitada. 
6 - PRODUTOS OBJETOS DA PROMOÇÃO: Troca de óleo na rede Jet Oil de propriedade da empresa 
promotora. 
7 - QUANTIDADE, DESCRIÇÃO DETALHADA E VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS PRÊMIOS: 

Qtde. Descrição Valor Unitário (R$) Valor total (R$) 
180.000 Alicate Multifuncional personalizado Jet 

Oil 
9,08 1.634.000,00 

Quantidade de prêmios 180.000 Valores (R$) 1.634.000,00 
8 - DESCRIÇÃO DETALHADA DA OPERAÇÃO:  
8.1 – Critério de Participação: O presente evento promocional é destinado a todos os 
consumidores que realizarem uma troca completa de óleo no Jet Oil, utilizando os produtos da linha 
F1 Master e resgatarem 50 Km de Vantagens.  
8.2 – Os primeiros 180.000 (cento e oitenta mil) clientes que realizarem a aquisição do produto 
citado neste regulamento ganharão, gratuitamente, o prêmio.  
8.3- Serão sumariamente desclassificados os participantes tiverem objetivo de burlar as 

disposições norteadoras do presente evento promocional  ou, ainda, que não atendam a quaisquer 

das exigências de participação previstas neste Regulamento. 

9 – ENDEREÇO DO LOCAL DE EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS:  
Os prêmios prometidos nesta promoção poderão ser visualizados no material promocional e 
ficarão expostos na rede Jet Oil.  
10 – FORMA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTEMPLADO:  
O(s) contemplado(s) será(ão) notificado(s) pessoalmente sobre a contemplação no ato da 
realização da troca de óleo e resgate do 50 km de Vantagens. 
11 – ENDEREÇO COMPLETO DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRÊMIOS:  
Os prêmios serão entregues, sem ônus, aos contemplados no ato das transações.  
12 – PRAZO DE CADUCIDADE DO DIREITO AOS PRÊMIOS:  
O prazo de caducidade do direito aos prêmios indicados neste regulamento, por parte do ganhador, 
será de 180 (cento e oitenta) dias contados das respectivas apurações. Não sendo reclamado neste 
período à pessoa jurídica promotora converterá o(s) valor(es) do(s) prêmio(s) correspondente(s) 
em moeda corrente, recolhendo o montante aos cofres do tesouro nacional como renda da união, no 
prazo subsequente de 10 (dez) dias nos termos do Art. 6º do Decreto nº 70.951 de 09/08/72.  
13 – DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO CONTEMPLADO:  
O(A) associado(a) contemplado(a) no referido evento, pelo período de 01 (um) ano, contados a 
partir da data de encerramento da Promoção, além do período vigente da Promoção, cederá seu 
nome, imagem, som e voz, com vistas a divulgação do resultado, a critério da empresa promotora, 
sem nenhum ônus à pessoa jurídica promotora.  
14 – DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS:  
As dúvidas e controvérsias dos consumidores participantes da Promoção autorizada deverão ser, 
preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, persistindo-as, submetidas à 
SECAP/ME- Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria do 
Ministério da Economia e/ou aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.  
15 – DISPOSIÇÕES GERAIS:  
15.1 – Antes do início da promoção, a empresa fará a comprovação das aquisições dos prêmios, 
buscando com isso dar cumprimento ao disposto no §1º do art. 15º do Decreto n. 70.951 de 
09/08/72 (comprovação de propriedade dos bens). No caso da promoção em tela, o 
comprovante será realizado por meio de notas fiscais.  
15.2 - Os participantes poderão concorrer com mais de 01 (um) prêmio, desde que atendam aos 
requisitos deste Regulamento.  
15.3 - Distribuição gratuita dos prêmios, sem ônus aos contemplados, ficando proibida a 
conversão parcial ou total dos prêmios em dinheiro.  
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15.4 - Ao participar desta Promoção estarão os consumidores concordando tacitamente com todas 
as disposições constantes neste REGULAMENTO.  
15.5 – O regulamento completo da presente promoção estará disponível no site 
www.ipiranga.com.br.  
15.7 - Constará de forma clara e precisa, em todo material utilizado na divulgação da 
promoção, o número de certificado de autorização conforme previsto no artigo 28º da 
Portaria 41/2008 do Ministério da Economia. 
15.8 - Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do associado participante para solução de 
quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente Promoção.  
 
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP nº  02.006081/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


