
Regulamento da Promoção Você com a am/pm no Rock in Rio Estados Unidos 

1.0 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA MANDATÁRIA 

Razão Social: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A. 

Endereço: Rua Francisco Eugênio, 329 - São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20941-900. 

CNPJ: 33.337.122.0001-27. 

Número de telefone: 0800.025.3805. 

Número de fax: (21) 2569.4074. 

Site: www.ipiranga.com.br/faleconosco 

E-mail: canaldireto@ipiranga.com.br 

 

2 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS ADERENTES 

2.1.1 Razão Social: AM/PM COMBUSTÍVEIS LTDA 

Endereço: Rua Francisco Eugênio, nº329, São Cristóvão – Rio de Janeiro/RJ  

CNPJ: 40.299.810/0001-05 

 

3 – NOME DA PROMOÇÃO 

Você com a am/pm no Rock in Rio Estados Unidos 

 

4 – MODALIDADES DA PROMOÇÃO 

Assemelhado a Concurso 

 

5 – ÁREAS DE OPERAÇÃO DO EVENTO 

Em nível nacional 

 

6 – PERÍODOS DE PARTICIPAÇÃO 

A partir das 00h00 (zero hora) do dia 03/02/2015 até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove 

minutos) do dia 09/04/2015, de acordo com horário oficial de Brasília.  

 

7 – DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO:  

A partir de 03/02/2015 até 16/04/2015.  

 

7.1 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO EVENTO: 71 dias. 

 

8 – PARTICIPANTES  

Participam dessa promoção quaisquer pessoas físicas, residentes e domiciliadas no Brasil, com 

inscrição válida e completa no Programa Km de Vantagens da Promotora e que cumprirem com todo o 

disposto neste Regulamento.  

 

9 – PRODUTOS E SERVIÇOS OBJETOS DA PROMOÇÃO 

 Aquisição, por meio de benefícios obtidos pelo programa KM de VANTAGENS, de produtos na 

rede de lojas am/pm credenciados que possuem sistema de automação online ou POS Ipiranga 

online, excluídas as aquisições de medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de 

artifícios ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados, produtos tais vetados 

pelo Art. 10 e seus itens do Decreto nº 70.951/72, modificado pelo Decreto nº 2.018/96. 

 

10 – QUANTIDADE, DESCRIÇÃO DETALHADA E VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS PRÊMIOS:  
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Qtde. total 

distribuída 

Descrição do Prêmio Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total (R$) 

20 Pacote turístico com direito a 

01 acompanhante contendo 05 

(cinco) dias e 04 (quatro) noites 

de hospedagem em hotel de 

categoria turística, com café da 

manhã, almoço, jantar e 

translado inclusos, para a 

cidade de Las Vegas, nos 

Estados Unidos e ingressos que 

darão direito a assistir o evento 

Rock in Rio Las Vegas nos dias 

15 e 16/05/2015. 

16.000,00 320.000,00 

Soma total dos prêmios: R$ 320.000,00 

Total de prêmios distribuídos: 20 (vinte) 

 

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro. 

 

10.1 - Observações sobre a premiação “pacote turístico”: 

- Não estão incluídas nos pacotes turísticos, despesas com bebidas alcoólicas, lavanderia, telefonemas, 

refeições extras, compras de qualquer espécie ou quaisquer outros serviços ou despesas não previstas 

expressamente neste Regulamento. 

- O consumidor contemplado terá direito a 1 (um) ingresso, por pessoa, no setor Gramado, para o Rock 

in Rio Las Vegas, no fim de semana dos dias 15 e 16 de maio de 2015. O ingresso é válido apenas para 

esse fim de semana e serão materializados em “pulseiras” que permitirão o acesso ao evento. Os 

vouchers correspondentes aos ingressos (pulseiras) adquiridos e as instruções para a  troca e sua 

retirada em Las Vegas serão fornecidos pela promotora. A mecânica de troca de vouchers por ingressos 

(pulseiras) é determinada por questões de segurança e controle da organização e não serão criadas 

exceções. 

- O ganhador está ciente e concorda que está obrigado a cumprir os termos e condições para utilização 

do ingresso (pulseira), bem como as regras para acesso ao local do evento, disponibilizados pela 

organização no site www.rockinrio.com. A classificação etária do evento é de 16 anos, não se admitindo 

a entrada e permanência de crianças e adolescentes com idade inferior à indicada desacompanhados 

dos pais ou responsáveis legais. 

- Se o ganhador não viajar na data citada, continuará com o direito de efetuar a viagem oferecida como 

prêmio em data posterior a ser acertada entre as promotoras do evento e contemplado, 

obrigatoriamente em período de baixa temporada. Nesta hipótese, o ganhador perderá o direito de 

assistir ao evento, sem direito à indenização. 

- Na possibilidade da viagem não ocorrer dentro do período do evento, o agendamento da viagem será 

acertado entre o contemplado e a empresa promotora no período de baixa temporada. 

- A responsabilidade de obtenção de passaporte e visto de viagem é dos contemplados. Este passaporte 

deverá ser válido por no mínimo seis meses a partir da data da viagem. 

- O período de fruição da viagem será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura da carta 

compromisso. 

 

11 – Critério de Participação: O Evento em referência é destinado a todos os consumidores, 

participantes do Programa KM DE VANTAGENS, que durante o período da 00h00 (zero hora) do dia 



03/02/2015 até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 09/04/2015 realizar 

uma das operações descritas abaixo: 

 

a) compras* na rede am/pm de produtos previamente divulgados na Revista Km de Vantagens** das 

edições de Fevereiro, Março e Abril de 2015 = 1 (um) cupom de participação 

(*)excluídas as aquisições de medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifícios ou de 

estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados, produtos tais vetados pelo Art. 10 e seus itens do 

Decreto nº 70.951/72, modificado pelo Decreto nº 2.018/96. 

(**) A revista Km de Vantagens apresenta, periodicamente, ampla quantidade de promoções de 

diversos produtos sendo que para utilização deste benefício é necessário utilizar pontos acumulados no 

programa Km de Vantagens. 

 

Observação: Caso a compra e consequente resgate, tenha sido realizado no “Posto Favorito” cadastrado 

no programa KM de VANTAGENS, o participante receberá o dobro de chances, ou seja, 2 (dois) cupons. 

 

b) Participantes do Programa Km de Vantagens que acessarem o site www.kmdevantagens.com.br e 

realizarem cadastro completo no referido programa de fidelidade =10 (dez) cupons de participação; 

 

11.1 – Uma vez apto a promoção, o consumidor deverá realizar os seguintes procedimentos: 
 
11.1.1 – Para participação proveniente de compras na rede de lojas am/pm  
 

Exemplo hipotético de participação:  

Oferta divulgada na revista Km de Vantagens:  

Nova pizza de Calabresa am/pm 190g – Valor: R$ 4,99 + 20 Km do Programa Km de Vantagens. 

 

Considerando o exemplo hipotético, o consumidor para estar apto a participar da promoção, deveria 

comprar a citada oferta, ou seja, teria que despender R$ 4,99 + 20 Km (pontos do programa Km de 

Vantagens). 

 

No momento da efetivação do resgaste, o consumidor deverá inserir o número do seu CPF e senha do 

Km de Vantagens via sistema POS Ipiranga Online e automaticamente, após responder à seguinte 

pergunta: QUAL O PROGRAMA DE FIDELIDADE DOS POSTOS IPIRANGA? Opções de respostas: KM DE 

VANTAGENS – opção 1, OUTROS – opção 2. 

 

Poderá ser exigido do participante, o comprovante fiscal de transação, para posterior apresentação em 

caso de contemplação. 

 

11.1.2 – Para participação proveniente de realização de cadastro completo no Programa Km de 

Vantagens 

Finalizado o preenchimento do cadastro completo no ambiente do Km de Vantagens no site 

www.ipiranga.com.br o consumidor, automaticamente, após responder à seguinte pergunta: QUAL O 

PROGRAMA DE FIDELIDADE DOS POSTOS IPIRANGA? Opções de respostas: KM DE VANTAGENS – 

opção 1, OUTROS – opção 2. 

 

 

11.3 – Após o término do prazo de participação, em 28/02/2015 às 23h59min – para a 1ª apuração e 

09/04/2015 – para a 2ª apuração, a Empresa promotora imprimirá e depositará a totalidade dos 
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cupons em uma urna centralizadora, instalada na Av. Francisco Eugênio, 329 – Bairro São Cristóvão - 

Rio de Janeiro/RJ. Os consumidores poderão consultar o número dos seus cupons com os quais estarão 

participando da promoção pelo site www.ipiranga.com.br. 

 

11.4 – Os cupons serão cumulativos. Os cupons participantes na 1ª apuração da promoção, inclusive os 

contemplados, participarão da 2ª apuração. 

 

11.5 – Forma de apuração: O resultado da presente promoção será definido mediante apurações 

previstas para ocorrerem nos dias 12/03/2015– 1ª apuração e 16/04/2015 – 2ª apuração na sede da 

empresa promotora (Rua Francisco Eugênio, 329 - São Cristóvão – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20941-900) 

às 14 horas, oportunidade em que serão aleatoriamente sorteados da urna centralizadora, tantos 

cupons quantos necessários até que sejam sorteados 10 (dez) cupons, por apuração, atribuindo-se o 

seguinte prêmio indicado a seguir: 

 

 

Qtde. total 

distribuída 

 

Descrição do Prêmio 

 

Valor Unitário 

(R$) 

 

Ordem de classificação do 

cupom sorteado 

10 Pacote turístico com direito a 

01 acompanhante contendo 05 

(cinco) dias e 04 (quatro) noites 

de hospedagem em hotel de 

categoria turística, com café da 

manhã, almoço, jantar e 

translado inclusos, para a 

cidade de Las Vegas, nos 

Estados Unidos e ingressos que 

darão direito a assistir o evento 

Rock in Rio Las Vegas nos dias 

15 e 16/05/2015. 

16.000,00 1º ao 10º cupom sorteado 

Total de prêmios distribuídos, por apuração: 10 (dez). 

Valor total de prêmios distribuídos, por apuração: R$ 160.000,00 

12 – ENDEREÇO DO LOCAL DE EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS: 

Os prêmios prometidos nesta promoção não ficarão expostos em razão da sua natureza. 

 

13 – DATA, HORÁRIO E LOCAL DA APURAÇÃO: 

1º apuração: 

Data: 12/03/2015 

Horário: às 14h 

Local: Rua Francisco Eugênio, 329 - São Cristóvão – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20941-900 

Com livre acesso aos interessados. 

2º apuração: 

Data: 16/04/2015 

Horário: às 14h 

Local: Rua Francisco Eugênio, 329 - São Cristóvão – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20941-900 

Com livre acesso aos interessados. 

 

14 – FORMA DE NOTIFICAÇÃO DOS CONTEMPLADOS: 
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O consumidor contemplado será notificado por intermédio de e-mail e telefonema, observando-se, para 

tanto, os dados constantes no cadastro dos Programas de Fidelidade KM DE VANTAGENS. A notificação 

será enviada em até 03 (três) dias úteis da respectiva apuração. 

 

15 – CANAIS E FORMA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO: 

Objetivando divulgar a promoção, a Empresa promotora utilizará os seguintes veículos de 

comunicação: anúncios em sites, publicações impressas e e-mails. 

 

16 – ENDEREÇO COMPLETO DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRÊMIOS: 

Os prêmios serão entregues, sem ônus, aos ganhadores, no prazo de 30 (trinta) dias, contados das 

respectivas datas das apurações, nos domicílios dos contemplados, mediante carta compromisso. 

 

17 – PRAZO DE CADUCIDADE DO DIREITO AOS PRÊMIOS: 

O prazo de caducidade do direito aos prêmios indicados neste Regulamento, por parte do virtual 

ganhador será de 180 (cento e oitenta) dias contados das respectivas apurações. Não sendo reclamado 

neste período a empresa promotora converterá o valor do prêmio correspondente 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. 

 

18 – DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DOS CONTEMPLADOS: 

O(A) Consumidor(a) contemplado(a) no referido evento, pelo período de 01 (um) ano contado a partir 

das datas das apurações, cederá seu nome, imagem, som e voz, com vistas à divulgação do resultado 

sem nenhum ônus à pessoa jurídica promotora. 

 

19 – DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS: 

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes da promoção 

autorizada deverão ser, preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, 

posteriormente, submetidas à consideração do Ministério da Fazenda – Secretaria do 

Acompanhamento Econômico – SEAE/MF. 

 

20 – RECLAMAÇÕES: 

Os participantes da promoção poderão, também, apresentar suas reclamações ao DPDC/Ministério da 

Justiça, bem como aos órgãos conveniados em cada jurisdição, desde que devidamente fundamentadas 

pelos associados participantes. 

 

21 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

21.1 – No máximo 08 (oito) dias antes da data de apuração, a empresa promotora fará a comprovação 

da aquisição do prêmio buscando com isso dar cumprimento ao disposto no §1º do art. 15º do Decreto 

n. 70.95,1 de 09/08/72. O comprovante de propriedade dos prêmios deverá ser protocolado junto à 

SEAE em até 8 (oito) dias da data de apuração, conforme art. 34, inciso I da Portaria MF nº 41, de 

19/02/2008. No caso da promoção em tela, o comprovante de propriedade será efetivado mediante 

apresentação das notas fiscais dos prêmios. 

21.2 – Os participantes poderão concorrer com mais de 01 (um) cupom original da promoção, desde 

que atendam os requisitos deste Regulamento. Para tanto, basta atingir os pré-requisitos da campanha 

descritos no item 11.1.1. 

21.3 – Serão sumariamente excluídos da promoção os participantes que cometerem qualquer tipo de 

tentativa de fraude comprovada, sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal e civil. 

21.4 – As entregas dos prêmios dar-se-ão, sem nenhum ônus para os contemplados. 



21.5 – Ao participar desta promoção estarão os consumidores concordando tacitamente com todas as 

disposições constantes deste Regulamento. 

21.6 – O regulamento completo da presente promoção será disponibilizado no website da campanha 

www.ipiranga.com.br. 

21.7 – Constará de forma clara e precisa no material utilizado na divulgação da promoção, o número de 

certificado de autorização conforme previsto no artigo 28, da Portaria 41/2008, do Ministério da 

Fazenda. 

21.8 – Não poderão participar da presente promoção, revendedores, proprietários, sócios e 

funcionários dos postos Ipiranga, Jet Oil e lojas de conveniência am/pm participantes da promoção. 

Será de exclusiva responsabilidade da empresa promotora, o controle sobre a observância do 

cumprimento da regra descrita neste item do Regulamento. A verificação será efetuada no momento 

das apurações através de listagem gerada pela empresa promotora. 

21.8.1 – O acompanhante do ganhador desta promoção, não poderá ter vinculo com revendedores, 

proprietários, sócios e funcionários dos postos Ipiranga, Jet Oil e lojas de conveniência am/pm 

participantes da promoção.  

21.9 – Será permitida a inscrição de no máximo: Driver - Pizza am/pm: 3 resgates por dia e 9 resgates por 

mês – CPF / Driver - Burguer am/pm: 3 resgates por dia e 9 resgates por mês – CPF / Promo Mood: 3 

resgates por dia e 9 resgates por mês – CPF / RESTANTE DOS PRODUTOS O RESGATE É ILIMITADO 

 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO CAIXA N. 6-0077/2015 


