
REGULAMENTO 

 

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/wps/portal/ipiranga/aempresa/atendimento/ 

e-mail : canaldireto@ipiranga.com.br 

 

2.1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS ADERENTES 

2.1.1 Razão Social: BANCO ITAUCARD S/A 

Endereço: Alameda Pedro Calil nº 43 – CEP: 08557-105 – Poá / SP 

CNPJ: 17.192.451/0001-70 

 

2.1.2 Razão Social CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBIL ELETRON S/A 

Endereço Alameda Rio Negro, nº 585 / 121 / Torre C  

CNPJ 16.577.631/0001-08 

 

2.1.3 Razão Social: MULTIPLUS S.A. 

Endereço: Avenida Nações Unidas, 12.901 – Torre Norte – 21º andar – CEP 04578-910, São 

Paulo/SP 

CNPJ: 11.094.546/0001-75 

 

2.1.4. Razão Social: CIA ULTRAGAZ S/A 

Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1343 Bela Vista – Cep: 01317-910 – São Paulo/SP 

CNPJ: 61.602.199/0001-12 

 

A empresa Mandatária será chamada de Promotora.  

 

3 – NOME DA PROMOÇÃO 

Km em Grande Estilo 

 

4 – MODALIDADE DA PROMOÇÃO 

Assemelhado a Sorteio 

 

5 – ÁREAS DE OPERAÇÃO DO EVENTO 

Postos Ipiranga e Distribuidores Autorizados de Lubrificantes, GLP* e praças de atendimento da 

ConectCar de cancelas eletrônicas, credenciados na promoção com abrangência no território 

nacional. 

(*) Gás Liquefeito de Petróleo. 

http://www.ipiranga.com.br/wps/portal/ipiranga/aempresa/atendimento/


 

6 – PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 

A partir das 00h00 (zero hora) do dia 3/3/2015 até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove 

minutos) do dia 31/5/2015, de acordo com horário oficial de Brasília.  

 

 

7 – DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO:  

A partir de 3/3/2015 até 8/6/2015, sendo que a distribuição de elementos sorteáveis se encerrará 

às 23h59 do dia 31.5.2015. 

 

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 

 Abastecimento de Combustível: Gasolina Original, Gasolina Original Aditivada, Gasolina 

Original Premium, Etanol Comum, Diesel Original Automotivo, Diesel Original Aditivado, 

Diesel S50, Arla 32 e/ou Gás Natural Veicular. 

 Aquisição de Lubrificante Ipiranga: Ipiranga F1 Master Sintético 10W40 SM, Ipiranga F1 

Master Sintético 5W30 SN, Ipiranga F1 Master Sintético 5W40 SN, Ipiranga F1 Master 

Performance 10W30, Ipiranga F1 Master Performance 15W40, Ipiranga F1 Master 

Performance 15W50, Ipiranga F1 Master Performance 5W30, Ipiranga Brutus Alta 

Performance, Ipiranga Brutus T5 15W40, F1 Master Sintético 5w30 SM, F1 

Master Sintético 10w40 sm , F1 Master 4x4 15w50, F1 Master Plus 15w40, F1 Master Plus 

10w30, F1 Master Sintético 5w40 SM  - nas suas versões 500 ml, 1 litro, 4 litros e 5 litros. 

 Pontos do Programa Km de Vantagens. 

 Pontos do Programa Multiplus revertidos em pontuação do Programa Km de Vantagens. 

 Utilização do TAG ConectCar. 

 Utilização do cartão Ipiranga, como meio de pagamento dos produtos da promoção. 

 Aquisição de GLP – P13 nos revendedores Ultragaz credenciados. 

 Aquisição de recarga de telefone móvel na rede de Postos Ipiranga. 

 

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

Qtde. total 

distribuída 

 

Descrição do Prêmio 

 

Valor Unitário 

(R$) 

 

Valor Total (R$) 

Ordem de 

classificação do 

Elemento sorteado 

10 Automóvel 0 KM da marca BMW, modelo  

X1sDrive20i ActiveFlex, 4 portas, motor  2.0L 4 

CILINDROS, ano de fabricação 2014, ano 

modelo 2015, cor sólida disponível na entrega. 

115.155,00 1.151.550,00 Do 1º ao 10º prêmio 

identificado com base 

na vinculação dos 

resultados da Loteria 

Federal do Brasil cuja 



 
 

forma de apuração 

encontra-se no item 

11.6.1 

Soma total dos prêmios: R$ 1.151.550,00 (hum milhão, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e 

cinquenta reais). 

Total de prêmios distribuídos: 10 

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro. 

 

11 – Critério de Participação: Promoção válida para todos os consumidores com cadastro 

completo no Programa Km de Vantagens e que durante o período de participação efetuarem 

compras de qualquer produto objeto da promoção indicados no item 9.0 deste Regulamento, nos 

Postos Ipiranga, Distribuidores Autorizados de Lubrificantes, de Revendedores Ultragaz 

credenciados nesta promoção ou ainda via utilização do TAG ConectCar, que participarem da 

promoção, conforme critérios estabelecidos abaixo.  

11.1.1 - Condições de Participação: 

Acúmulo a partir de 50 (cinquenta) Km de Vantagens conforme critérios estabelecidos no 

Programa Km de Vantagens, cujo regulamento está disponível no ambiente Km de Vantagens no 

site www.ipiranga.com.br, por meio de compras dos produtos descritos no item 9.0, nos Postos 

Ipiranga, Distribuidores Autorizados de Lubrificantes, Revendedores Ultragaz e cancelas 

eletrônicas credenciadas, mediante pagamento. 

 

De acordo com a forma de compra dos produtos participantes, o participante receberá uma 

determinada quantidade de elementos sorteáveis, como estabelecido abaixo, não sendo 

cumulativo o benefício, salvo se assim estipulado expressamente: 

 

a) Para qualquer forma de pagamento, com acumulo a partir de 50 Km de Vantagens 

capturados por meio do POS Ipiranga Online = 1 (um) elemento sorteável. 

  

b) Aquisição de Lubrificante Ipiranga: Ipiranga F1 Master Sintético 10W40 SM, Ipiranga F1 

Master Sintético 5W30 SN, Ipiranga F1 Master Sintético 5W40 SN, Ipiranga F1 Master 

Performance 10W30, Ipiranga F1 Master Performance 15W40, Ipiranga F1 Master 

Performance 15W50, Ipiranga F1 Master Performance 5W30, Ipiranga Brutus Alta 

Performance, Ipiranga Brutus T5 15W40, F1 Master Sintético 5w30 SM, F1 

Master Sintético 10w40 SM , F1 Master 4x4 15w50, F1 Master Plus 15w40, F1 Master Plus 

10w30, F1 Master Sintético 5w40 SM, nas suas versões 500 ml, 1 litro, 4 litros e 5 litros = 1 

(um) elemento sorteável. 

 

c) Utilização de Km acumulados no Programa Km de Vantagens, durante o período da 

promoção, resgatados no site www.ipiranga.com.br, ou por meio do POS Ipiranga Online: 

a cada 50 Km de Vantagens = 1 (um) elemento sorteável.  

 

http://www.ipiranga.com.br/
file://ipiranga.com.br/Fernando/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/AppData/Local/Documents%20and%20Settings/liliand/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7FFBLE5S/www.ipiranga.com.br


d) Para todas as formas de participação acima, serão gerados elementos sorteaveis adicionais, 

conforme descrição abaixo: 

D.1) realizadas no posto escolhido como o “Posto Favorito” pelo consumidor no Programa 

Km de Vantagens = mais 1 (um)  elemento sorteável. 

D.2) realizadas por usuário do  Cartão de Crédito Ipiranga, = mais 1 (um) elemento 

sorteável. 

D.3) realizadas por usuário do ConectCar =  mais 1 (um) elemento sorteável. 

 

e) Aquisição de Crédito de Combustível via Posto Ipiranga na Web, com acúmulo a partir de 

50 Km de Vantagens = 1 (um) elemento sorteável.  

Serão gerados elementos sorteáveis adicionais na: 

E.1) aquisição de crédito realizada por usuário do  Cartão de Crédito Ipiranga, = mais 1 (um) 

elemento sorteável. 

E.2) aquisição de crédito realizada por usuário do ConectCar =  mais 1 (um) elemento 

sorteável. 

 

f) Utilização de Crédito de Combustível adquirido via Posto Ipiranga na Web, no Posto 

Favorito com acumulo a partir de 50 Km de Vantagens = 1 (um) elemento sorteável 

 

g) Utilização de crédito de combustível do TAG ConectCar, para as transações com  acumulo 

a partir de 50 km = 1 (um) elemento sorteável.  

Serão gerados elementos sorteáveis adicionais na: 

G.1) Utilização de crédito de combustível com o TAG ConectCar, no Posto Favorito, para as 

transações com acumulo a partir de 50 km = mais 1  (um) elemento sorteável 

 

h) Utilização de pontuação acumulada na rede Multiplus Fidelidade. A troca será realizada 

diretamente no site da aderente www.multiplusfidelidade.com.br, sendo mantida a regra 

de 50 (cinquenta) pontos Multiplus = 50 Km = 1 (um) elemento sorteável. Serão gerados 

elementos sorteáveis adicionais na: 

H.1) utilização de pontuação acumulada realizada por usuário do Cartão de Crédito 

Ipiranga = mais 1 (um) elemento sorteável. 

H.2) utilização de pontuação acumulada  realizada por usuário do ConectCar =  mais 1 (um) 

elemento sorteável. 

 

i) Participantes do programa Km de Vantagens com cadastro incompleto e novos 

participantes, que acessarem o ambiente do programa no site www.ipiranga.com.br e 

realizarem cadastro completo no referido programa de fidelidade = 10 (dez) elementos 

sorteáveis.  

 

j) Acúmulo de 40 Km de Vantagens por meio de aquisição de GLP – P13, nos revendedores 

Ultragaz credenciados = 1 (um) elemento sorteável. 

 

file://ipiranga.com.br/Fernando/AppData/AppData/gkplogi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/AppData/Local/Documents%20and%20Settings/liliand/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7FFBLE5S/www.multiplusfidelidade.com.br
http://www.ipiranga.com.br/


k) Adesões ao ConectCar com ativação, independente de valor = 2 (dois) elementos 

sorteáveis. 

 

l) Utilização do ConectCar para pagamento de Pedágios e Estacionamento, independente de 

valor = 1 (um) elemento sorteável. 

 

m) Recarga de créditos no ConectCar através do POS Ipiranga online ou no site 

www.conectcar.com, independente de valor = 1 (um) elemento sorteável. 

 

n) No ato da contratação da recarga automática do ConectCar através do débito automático, 

independente de valor = 20 (vinte) elementos sorteáveis. 

 
o) Aquisição de recarga para telefone móvel, com acúmulo a partir de 50 Km de Vantagens = 

1 (um) elemento sorteável. 

O.1) aquisição de recarga realizada por usuário da ConectCar = mais 1 (um) elemento 

sorteável. 

O.2) aquisição de recarga por usuário do cartão de crédito Ipiranga =  mais 1 (um) 

elemento sorteável. 

 

11.3 – Uma vez apto à promoção, o consumidor deverá realizar os seguintes procedimentos: 

 

11.3.1 – Para participação proveniente de abastecimento:  

Após o abastecimento e a realização do acumulo dos Km de Vantagens, via sistema POS Ipiranga 

Online, o consumidor receberá junto ao comprovante de transação, elemento(s) sorteável(is) 

contendo o(s) número(s) e a(s) série(s) válida(s) para participação do sorteio, dentro do universo 

citado neste regulamento. 

 

11.3.2 – Para participação proveniente de aquisição de lubrificante:  

Para cada lubrificante adquirido, o consumidor receberá, gratuitamente, um código numérico 

impresso na embalagem do lubrificante encoberto por película, que deverá ser raspada pelo 

consumidor participante, e que dará o direito de participar da promoção, podendo realizar o 

cadastramento da embalagem via POS Ipiranga Online ou Site, conforme instruções abaixo: 

 

a) POS Ipiranga Online: Com auxilio do vendedor Ipiranga o consumidor deverá inserir o número 

do seu CPF e código constante no produto via sistema POS Ipiranga Online e automaticamente, 

será gerado o elemento sorteável com o número e série válida para participação do sorteio. 

 

b) Site: Os consumidores deverão acessar o ambiente do Programa km de Vantagens no site 

www.ipiranga.com.br, realizar login e inserir o número constante na embalagem, e 

automaticamente será gerado o elemento sorteável com o número e série válida para participação 

do sorteio. 

 

http://www.conectcar.com/


11.3.3 – Para participação proveniente de resgate de KM acumulados no Programa Km de 

Vantagens (podendo ser pontos transferidos do programa Multiplus) 

Os participantes com cadastro completo do programa Km de Vantagens, poderão utilizar os Km de 

Vantagens adquiridos/trocados (provenientes do programa Multiplus) durante a promoção para 

trocarem por mais participações, realizando o cadastramento via POS Ipiranga Online ou Site, 

conforme instruções abaixo: 

 

a) POS Ipiranga Online: Com auxilio do vendedor Ipiranga o consumidor deverá inserir o número 

do seu CPF e senha via sistema POS Ipiranga Online, escolher a quantidade de cupons desejada e 

automaticamente será gerado, o(s) elemento(s) sorteável(is) com o(s) número(s) e série(s) válida(s) 

para participação do sorteio. 

 

b) Site: Os consumidores deverão acessar o ambiente do Programa km de Vantagens no site 

www.ipiranga.com.br, realizar login  e escolher a quantidade de cupons desejada e 

automaticamente será(ão) gerado(s) elemento(s) sorteável(is) com o(s) número(s) e série(s) 

válida(s) para participação do sorteio. 

 

11.3.4 – Para participação proveniente de participação via ConectCar, GLP ou Recarga de celular: 

Após a participação proveniente de participação via utilização ConectCar, aquisição de GLP ou 

Recarga de celular e a consequente realização do acumulo dos Km de Vantagens, via sistema POS 

Ipiranga Online, o consumidor receberá junto ao comprovante de transação, elemento(s) 

sorteável(is) contendo o(s) número(s) e a(s) série(s) válida(s) para participação do sorteio, dentro 

do universo citado neste regulamento. 

 

11.4 – Números dos Elementos Sorteáveis que serão emitidos: Serão emitidos 50.000.000 

(cinquenta milhões) de números.  

 

11.5 - SÉRIES E NUMERAÇÃO: Serão emitidas, durante toda campanha, 500 (quinhentas) séries. 

Cada série será composta por 100.000 (cem mil) números sendo elas numeradas de 0 a 99.999.  

 

11.6 - Data da emissão das séries e prazo de participação:  

Série 

 

Período de Participação Data de emissão Data número 

disponível no site 

para consulta 

Data do sorteio 

01 a 500 00h00 (zero hora) do dia 3/3/2015 

até às 23h59 (vinte e três horas e 

cinquenta e nove minutos) do dia 

31/5/2015* 

A partir do dia 

3/3/2015 

até dia o 

31/5/2015 

A partir da efetivação 

de cada 

cadastro/aquisição 

3/6/2015 

 (*) ou até esgotarem os elementos sorteáveis a serem distribuídos, haja vista que a quantidade é limitada 

(total geral = 50 milhões de números). Neste caso a data do sorteio permanecerá a citada acima mesmo que 

os elementos sorteáveis acabem antes do período de participação. 

 



11.6.1 – Forma de apuração: A identificação dos elementos sorteáveis contemplados se dará por 

meio de 2 etapas.  A primeira tendo como objetivo identificar a série válida para participar no 

sorteio e, a segunda etapa, de onde será possível visualizar os elementos sorteáveis contemplados. 

 

A)  1ª etapa: Definição da série que estará concorrendo ao prêmio: 

A definição da série participante se dará a partir da combinação das unidades simples do primeiro 

ao terceiro prêmio da Extração da Loteria Federal, lido de cima para baixo.  

  

Caso seja identificado numero superior a 500, será deduzido do número identificado, 500. 
Por exemplo, se o numero identificado fosse 672, deduzindo 500, a Série válida para participar do 
sorteio seria a de numero (672-500=172). No caso das unidades simples do 1º ao 3º prêmio serem 
000, considerar para efeito de análise as unidades simples do 2º ao 4º prêmio. Persistindo, 
considerar as unidades simples do 3º ao 5º prêmio. Persistindo, considerar as centenas simples 
do 1º ao 3º prêmio. Persistindo, considerar as centenas simples do 2º ao 4º prêmio. 
Persistindo, considerar as centenas simples do 3º ao 5º prêmio.  

 

 

Exemplo 1º passo: 

1º prêmio: 57.643                      

2º prêmio: 42.762                                                       

3º prêmio: 20.211                                                                   

4º prêmio: 59.896                                                       

5º prêmio: 13.725 

  

Série válida para participar do sorteio = 321. 

 

B) 2ª etapa: Definição dos números contemplados 

Identifica-se, inicialmente, o primeiro elemento sorteável contemplado que será o elemento cujo 

número coincidir, exatamente, com as dezenas simples dos números sorteados na Loteria Federal 

do Brasil, no sentido de cima (1º prêmio), para baixo (5º prêmio). 

 

B1) Os demais elementos sorteáveis contemplados (9 prêmios restantes) caberão aos números 

distribuídos imediatamente inferiores ao primeiro elemento sorteável identificado como ganhador, 

sendo que, se ao chegar no elemento sorteável de número 00.000, o elemento posterior inferior 

será o 99.999 da mesma série, seguido por 99.998 e assim, respectivamente. 

 

Exemplo: 

Resultado da Loteria Federal do Brasil    

1º prêmio: 5 7.6 4 3                      

2º prêmio: 4 2.7 6 2                                                       

3º prêmio: 2 0.2 1 1                                                                   

Primeiro Elemento 

sorteável contemplado 



4º prêmio: 5 9.8 9 6                                                       

5º prêmio: 1 3.7 2 5 

 

Primeiro elemento sorteável contemplado = 46192 – Série 321 

Demais contemplados = 46.191 até  46.183 – Números da Série 321. 

 

RESSALVA I: No caso de não ter sido distribuído o elemento sorteável, dar-se-á a entrega do(s) 

prêmio(s) ao número do elemento sorteável distribuído imediatamente inferior, e assim até se 

encontrar o elemento sorteável distribuído. No caso de se chegar ao número 00.000, o elemento 

posterior inferior será o 99.999 da mesma série, seguido por 99.998 e assim, respectivamente. 

 

RESSALVA II: no caso de não haver extração da Loteria Federal do Brasil nas datas estipuladas, o 

sorteio será pela Loteria Federal do Brasil imediatamente posterior. 

 

12 – ENDEREÇO DO LOCAL DE EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS: 

Os prêmios prometidos nesta promoção ficarão expostos, por meio de material promocional, no 

site da empresa promotora www.ipiranga.com.br. 

 

13 – DATA, HORÁRIO E LOCAL DO SORTEIO: 

às 19h via Loteria Federal, no dia 03/06/2015 

 

13.1 – ENDEREÇO, LOCAL E HORÁRIO DE AFERIÇÃO DOS CONTEMPLADOS: 

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

acesso aos interessados). 

Horário e data: 10 horas do dia 08/06/2015. 

 

14 – FORMA DE NOTIFICAÇÃO DOS CONTEMPLADOS: 

O(s) consumidor(es) contemplado(s) será(ão) notificado(s) por intermédio de telefonema e/ou 

telegrama. A empresa manterá um banco de dados com os dados dos participantes e seus 

respectivos números de ordem e série (de acordo com cadastro realizado no Programa de 

Fidelidade KM DE VANTAGENS), e após o sorteio promoverá a identificação dos contemplados 

junto ao referido banco de dados. 

 

15 – CANAIS E FORMA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO: 

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

comunicação: anúncios em sites, redes sociais, 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 da 

respectiva data da apuração, nos domicílios dos contemplados.  

Ressalta-se que os automóveis serão entregues livres e desembaraçado de quaisquer ônus tais 

como IPVA, emplacamento, licenciamento e seguro obrigatório. 

file://ipiranga.com.br/Fernando/AppData/AppData/gkplogi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/AppData/Local/Documents%20and%20Settings/liliand/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7FFBLE5S/www.ipiranga.com.br


 

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 da respectiva apuração. 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, autoriza o uso de seu nome, imagem, som e voz, com vistas à 

divulgação do resultado sem nenhum ônus à pessoa jurídica promotora e aderentes. 

 

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) elemento sorteável 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 e demais condições constantes neste Plano de 

Operações. 

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 – Ficam impedidos de participar da presente promoção sócios e funcionários dos postos 

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. 

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



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

disposições constantes deste Regulamento. 

21.7 – O regulamento completo da presente promoção será disponibilizado no website da 

campanha http:\\www.ipiranga.com.br. 

21.8 – 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. 

22.9 – Para controle e lisura da promoção serão permitidos, por dia e CPF, 10 resgates de 

participações emitidas pelo Sistema POS, 100 resgates de números da sorte emitidos pelo site 

www.ipiranga.com.br e, por mês, 200 participações resgatadas pelo citado site 

 

22 – Responsável pela Prestação de Contas: 

Nome: Alcebiades Adil Santini 

Endereço: Rua Maestro Mendanha, 199 – B. Santana – Porto Alegre/RS – CEP: 90.620-160 

Fone: (51) 3223-5981/3217-4644 

 

23 – Disposições Finais: 

Conforme a Lei nº 11.196, de 21/30/05, art.70, inciso I, letra “b”, a empresa colherá 20% (vinte por 

cento) de IRF sobre o valor dos prêmios, até o 3º (terceiro) dia útil subsequente ao decêndio de 

ocorrência dos fatos geradores, por meio de DARF recolhido na rede bancária, com o código 0916. 

Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do participante para solução de quaisquer 

questões referentes ao Regulamento da presente promoção. 
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