
REGULAMENTO 2019 

 

1.0 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA MANDATÁRIA 

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 

2.0 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS ADERENTES 

2.1 Razão Social: MULTIPLUS S.A.  

Nome Fantasia: MULTIPLUS 

Endereço: Alameda Xingu, 350, Alphaville Industrial, Barueri, CEP: 06.455-911. 

CNPJ: 11.094.546/0001-75 

2.2. Razão Social: CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S.A 

Nome fantasia: CONECTCAR 

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº1830, 6º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000. 

CNPJ 16.577.631/0001-08. 

A empresa Mandatária será chamada de Promotora.  

3 – NOME DA PROMOÇÃO 

Promoção: Você no Rock in Rio 

4 – MODALIDADE DA PROMOÇÃO  

Assemelhado a Sorteio 

5 – ÁREAS DE OPERAÇÃO DO EVENTO: Município do Rio de Janeiro/RJ 

6 – PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO  

A partir das 00h00 (zero hora) do dia 03/06/2019 até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove 

minutos) do dia 23/08/2019, de acordo com horário oficial de Brasília*. 

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

Neste caso, a data do sorteio permanecerá a citada abaixo mesmo que os elementos sorteáveis acabem 

antes do período de participação. 

7 – DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO:  

A partir de 03/06/2019 até 28/08/2019, sendo que a distribuição de elementos sorteáveis se encerrará às 

23h59 do dia 23/08/2019.  

8 – PARTICIPANTES   

Participam dessa promoção quaisquer pessoas físicas residentes no município do Rio de Janeiro, cadastrada 

no Programa Km de Vantagens da Promotora  com nome, CPF válidos, telefone e e-mail válidos e 

cadastrados, e que cumprirem com todo o disposto neste Regulamento.  

9 – PRODUTOS E SERVIÇOS OBJETOS DA PROMOÇÃO  

Abastecimento de Combustível: Gasolina Original, Gasolina DT Clean, Gasolina Octapro, Etanol Comum, 

Diesel Original Automotivo, Diesel Original Aditivado, Diesel S50, Arla 32 e/ou Gás Natural Veicular, Diesel 

Rendmax. 

• Pontos do Programa Km de Vantagens. 

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

• Adesão aos serviços da ConectCar. 

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

• Aquisição de crédito de combustível adquirido via Posto Ipiranga na Web 



 

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 (1º sorteio) 

62 Kit Rock in Rio, contendo: 1 par de 

ingressos para o Rock in Rio – Setor 

Gramado no dia 03.10.2019 na Cidade 

no Rock, Rio de Janeiro, camiseta e 

mochila personalizado 

R$929,50 R$57.629,00 Do 1º ao 62º prêmio identificado com 

base na vinculação dos resultados da 

Loteria Federal do Brasil, cuja forma 

de apuração encontra-se neste 

regulamento. 

63 Kit Rock in Rio, contendo: 1 par de 

ingressos para o Rock in Rio – Setor 

Gramado no dia 04.10.2019 na Cidade 

no Rock, Rio de Janeiro , camiseta e 

mochila personalizado 

R$929,50 R$58.558,50 Do 63º ao 125º prêmio identificado 

com base na vinculação dos resultados 

da Loteria Federal do Brasil, cuja 

forma de apuração encontra-se neste 

regulamento. 

Qtde total 

distribuída 

Descrição do Prêmio Valor 

Unitário (R$)  

Valor Total 

(R$) 

Ordem de classificação do Elemento 

sorteado (2º sorteio) 

62 Kit Rock in Rio, contendo: 1 par de 

ingressos para o Rock in Rio – Setor 

Gramado no dia 03.10.2019 na Cidade 

no Rock, Rio de Janeiro , camiseta e 

mochila personalizado 

R$929,50 R$57.629,00 Do 1º ao 62º prêmio identificado com 

base na vinculação dos resultados da 

Loteria Federal do Brasil, cuja forma 

de apuração encontra-se neste 

regulamento 

63 Kit Rock in Rio, contendo: 1 par de 

ingressos para o Rock in Rio – Setor 

Gramado no dia 04.10.2019 na Cidade 

no Rock, Rio de Janeiro , camiseta e 

mochila personalizado 

R$929,50 R$58.558,50 Do 63º ao 125 º prêmio identificado 

com base na vinculação dos resultados 

da Loteria Federal do Brasil, cuja 

forma de apuração encontra-se neste 

regulamento 

Soma total dos prêmios: R$ 232.375,00 
Total de prêmios distribuídos: 250 
Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro. 

Observações gerais sobre os prêmios: 
a) O prêmio é pessoal, intransferível e não poderá ser substituído por outro, nem poderá o ganhador exigir o 
seu valor em moeda corrente. 
b) Os prêmios serão entregues nas suas respectivas residências no prazo de até 3 dias antes da data do 
evento mediante a entrega do Recibo do Prêmio e Termo de Autorização de Divulgação de Imagem 
respectivamente assinados. Além dos documentos mencionados deverão ser entregues as cópias simples do 
CPF e RG do contemplado e acompanhante, desde que tenham enviado a documentação necessária por e-
mail no prazo de 72 horas após o recebimento do telegrama e/ou telefonema. Não será aceito, sob nenhuma 
hipótese, troca de acompanhante posteriormente. 
c) Os direitos e obrigações de todos os contemplados são extensivos aos acompanhantes sendo que as 
residências dos mesmos deverão ser na mesma cidade que a do contemplado. 
d) Os contemplados deverão observar as regras de acesso ao evento, que se encontram disponibilizadas no 
site: www.rockrinrio.com.br 
e) A empresa promotora não se responsabiliza por eventuais problemas, como por exemplo, atrasos de 
Shows ou cancelamentos que poderão ocorrer no evento “Rock In Rio”. 
f) Caso o contemplado não tenha disponibilidade na data do evento o mesmo ganhará o kit descrito na 
premiação, porém, sem a inclusão do ingresso. 
g) O acompanhante a ser definido não poderá ser outro contemplado nesta promoção. 



i) Caso o contemplado e/ou o acompanhante do contemplado seja menor de idade, deverá seguir as regras 
do Rock in Rio. Regulamento no site: http://rockinrio.com/rio/pt-BR/termos-e-condicoes-rockinrio 
 
 
11 – Critério de Participação: Promoção válida para todos os consumidores, residentes no município do Rio 

de Janeiro/RJ, com cadastro* no Programa Km de Vantagens e que durante o período de participação, 

efetuarem compras de qualquer produto objeto da promoção indicados neste Regulamento, nos Postos 

Ipiranga. 

(*) Para efetivar cadastro o participante deverá informar, no mínimo, os seguintes dados: nome, CPF válido, 

telefone e e-mail. 

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.portal.ipiranga, 

por meio de compras dos produtos descritos neste regulamento, nos Postos Ipiranga, conforme critérios 

estabelecidos abaixo: 

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 acúmulo a partir de 50 Km de Vantagens capturados por meio 
do POS Ipiranga Online = 1 (um) elemento sorteável. 

b) Utilização de Km acumulados no Programa Km de Vantagens: a cada 50 Km de Vantagens = 1 (um) 
elemento sorteável.  

Serão gerados elementos sorteáveis adicionais, conforme descrição abaixo: 

c.1) Caso o cliente seja um cliente Km de Vantagens Prestige, ganhará 10 elementos sorteáveis a mais a 
cada acúmulo a partir de 50 Km de Vantagens.  

c.2) Acúmulo a partir de 50km realizados no posto escolhido como o “Posto Favorito” pelo consumidor no 
Programa Km de Vantagens = mais 1 (um) elemento sorteável. 

d) Pagamentos realizados pelo app Abastece Aí = 10 (dez) elementos sorteáveis. 

e) Caso o participante seja cliente da ConectCar, ganhará 1 elemento sorteável a mais a cada acúmulo a 
partir de 50 Km de Vantagens. 

e.1) Caso o participante seja cliente da ConectCar Plano Completo, ganhará 2 elementos sorteáveis a mais a 
cada acúmulo a partir de 50 Km de Vantagens. 

f) Utilização de Crédito de Combustível adquirido via Posto Ipiranga na Web = 1 (um) elemento sorteável. 

g) Utilização de pontuação acumulada na rede Multiplus Fidelidade. A troca será realizada diretamente no 
site da aderente www.pontosmultiplus.com.br sendo mantida a regra de 50 (cinquenta) pontos Multiplus = 
50 Km = 1 (um) elemento sorteável.  

h) Os participantes que não possuam cadastro no programa Km de Vantagens e os novos participantes, que 
acessarem o ambiente do programa no site www.portal.ipiranga e realizarem o cadastro no referido 

http://www.portal.ipiranga/
http://www.pontosmultiplus.com.br/
http://www.portal.ipiranga/


programa de fidelidade dentro do período da promoção terão a bonificação = 10 (dez) elementos 
sorteáveis.  

i) Aquisição de recarga para telefone móvel na rede de Postos Ipiranga de qualquer valor = 1 (um) elemento 
sorteável. 
j) Os consumidores, participantes da Rede Multiplus, receberão 10 (dez) elementos sorteáveis a mais ao 
realizarem transações de acúmulo nos postos. Exemplo: Caso um consumidor abasteça no posto Ipiranga, 
participar do Km de Vantagens e também fizer parte do programa Multiplus, ganhará 10 (dez) elementos 
sorteáveis a mais. O controle será realizado mensalmente pelas promotoras da promoção.  

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

 

11.2.1 – Para participação proveniente de abastecimento:  

Após o abastecimento e a realização do acúmulo dos Km de Vantagens necessários para a troca de pelo 

menos um elemento sorteável, via sistema POS Ipiranga Online, o consumidor receberá junto ao 

comprovante de transação, a quantidade de elemento(s) sorteável(is) que foi merecedor. 

Para conferir o número e a série de cada elemento, o consumidor deverá acessar o ambiente do Km de 

Vantagens e clicar no Link Promoções > Você no Rock in Rio. 

 

11.2.2 – Para participação proveniente de resgate de Km acumulados no Programa Km de Vantagens 

(podendo ser pontos transferidos do programa Multiplus) 

Os participantes com cadastro no programa Km de Vantagens poderão utilizar 50 Km de Vantagens (que 

podem ser provenientes do programa Multiplus) para trocarem por uma participação, realizando o 

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

 

a) POS Ipiranga Online: Com auxílio 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(ão) gerado(s), o(s) elemento(s) sorteável(is). No comprovante da transação do POS, não sai impresso a 

série, nem o número do elemento sorteável. Aparece apenas a quantidade de elementos sorteáveis 

(cupons) que o consumidor ganhou. Para conferir o número e a série de cada elemento, o consumidor 

deverá acessar o ambiente do Km de Vantagens e clicar no Link Promoções > Você no Rock in Rio. 

 

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

www.portal.ipiranga, 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) válido(s) para participação do 

sorteio. 

 

11.2.3 – Para participação proveniente da utilização via Recarga de celular: 

Após a participação proveniente de Recarga de celular, a consequente realização do acúmulo dos Km de 

Vantagens, via sistema POS Ipiranga Online, o consumidor receberá junto ao comprovante de transação a 

informação de quantos   elemento(s) sorteável(is) ele está participando. O(s) número(s) e a(s) série(s) 

válido(s) para participação do sorteio,  estará no ambiente do Km de Vantagens - Promoções > Você no 

Rock in Rio. 

 

11.3 – Números dos Elementos Sorteáveis que serão emitidos: Serão emitidos 1.000.000.000 (hum bilhão) 

de números.  

 



11.4 - SÉRIES E NUMERAÇÃO: Serão emitidas 10.000 (dez mil) séries. Cada série será composta por 100.000 

(cem mil) números sendo elas numeradas de 0 a 99.999.  

 

11.5 – DIVULGAÇÃO DA NUMERAÇÃO E SÉRIE DO ELEMENTO SORTEÁVEL: No comprovante de 

participação, disponível em www.portal.ipiranga no ambiente Km de Vantagens em ‘suas participações’, 

constarão 9 (nove) números, sendo que os 4 primeiros números correspondem a série e os 5 (cinco) últimos 

números correspondem ao número do sorteável, conforme exemplo abaixo (Considerando o primeiro 

sorteio). 

487155999 = 4871 (série participante); 55999 (número do elemento sorteável). 

 

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 

0 a 4999  00h00 (zero hora) do dia 03/06/2019 

até às 23h59 (vinte e três horas e 

cinquenta e nove minutos) do dia 

19/07/2019 

 A partir do dia 

03/06/2019 até o 

dia 19/07/2019 

A partir da efetivação 

de cada 

cadastro/aquisição 

20.07.2019 

5000 a 9999  00h00 (zero hora) do dia 20/07/2019 

até às 23h59 (vinte e três horas e 

cinquenta e nove minutos) do dia 

23/08/2019 

 A partir do dia 

20/07/2019 até o 

dia 23/08/2019 

A partir da efetivação 

de cada 

cadastro/aquisição 

24.08.2019 

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

por sorteio (total geral = 500 milhões de números, por sorteio). Neste caso a data do sorteio permanecerá a 

citada acima, mesmo que os elementos sorteáveis acabem antes do período de participação. 

O participante do Rio de Janeiro, a cada participação, dentre as condições citadas neste regulamento, 

receberá elementos sorteáveis referentes a cada uma das séries desta promoção e também da promoção 

nacional, visto que as ações são concomitantes. 

 

11.6.1 – Forma de apuração: A identificação dos elementos sorteáveis contemplados se dará por meio de 2 

(duas) 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) A definição da série participante se dará a partir da combinação das unidades simples do primeiro ao 

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

NOTA: Caso o número de série encontrado (parágrafo anterior) seja superior à maior série da apuração, 

deverá ser subtraída a quantidade de séries da apuração, do número de série encontrado, tantas vezes 

quantas forem necessárias, até que o número obtido esteja dentro do intervalo de séries da apuração. Caso 

o número de série encontrado seja inferior à menor série da apuração, deverá ser adicionada a quantidade 

de séries da apuração, do número de série encontrado, tantas vezes quantas forem necessárias, até que o 

número obtido esteja dentro do intervalo de séries da apuração. 

 

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 = 3216 

 

B) 2ª etapa: Definição dos números contemplados 

O primeiro elemento sorteável contemplado (1º prêmio) 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). Os demais elementos sorteáveis (2º prêmio ao 125º prêmio) serão 

os números imediatamente superiores ao primeiro prêmio identificado. Em caso de não encontrar-se o 

número superior que esteja válido, continua-se a busca pelos demais superior, até encontrar um número 

válido. 

 

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                                                                   

4º prêmio: 5 9.8 9 6                                                       

5º prêmio: 1 3.7 2 5 

Série válida para o sorteio: 3216 (considerando o primeiro sorteio) 

Primeiro elementos contemplados da série 3216: 46.192 

 

Ressalva a) No caso de não ter sido distribuído o “Primeiro número da sorte” apurado ou não atenda aos 

critérios de participação, dar-se-á a entrega do(s) prêmio(s), alternadamente, ao “Elemento sorteável” 

imediatamente superior, dentro da mesma série, ou, na falta deste, ao imediatamente inferior, repetindo-se 

tal procedimento até que se encontre um “Elemento sorteável” distribuído mais próximo ao apurado com 

base no resultado da loteria federal. No caso de se alcançar o número sequencial inicial ou final, buscar-se-á 

apenas os imediatamente superiores e inferiores, respectivamente.  

Ressalva b) Caso não tenha sido distribuído nenhum “Elemento sorteável” na série apurada, deve-se repetir 

o procedimento descrito no parágrafo anterior para todas as séries que compõem a apuração, 

alternadamente para a série imediatamente superior, ou, na falta desta, para a imediatamente inferior. No 

caso de se alcançar a série inicial ou final, buscar-se-á apenas as imediatamente superiores e inferiores, 

respectivamente. 

Ressalva c) no caso de não haver extração da Loteria Federal do Brasil nas datas estipuladas, o sorteio será 

pela Loteria Federal do Brasil imediatamente posterior. 

 

Exemplo de Ressalva a: 
1º Número 
Sorteado 

Número Validação 

46.192 Não há ganhadores (não válido) 

 
Nova busca pelo 1º ganhador: 
                                                2º Inferior                   1º Superior 
 
 

46.192 



Não há ganhadores (não válido) 46.191           46.193 Não há ganhadores (não válido)
  
                  Número Válido  
 
Contemplados (considerando o primeiro sorteio) 46.194 até 46.318 – Série 3.216 

 

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.portal.ipiranga. 

 

13 – DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS DOS SORTEIOS: 

Às 19h (dezenove horas), via Loteria Federal, no dia 20.07.2019 (Primeira apuração) 

Às 19h (dezenove horas), via Loteria Federal, no dia 24.08.2019 (Segunda apuração) 

 

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

Primeira apuração: 

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

interessados). 

Horário e data: às 16 horas do dia 24/07/2019 

Segunda apuração: 

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

interessados). 

Horário e data: às 16 horas do dia 28/08/2019 

 

14 – FORMA DE NOTIFICAÇÃO DOS CONTEMPLADOS: 

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

Ipiranga 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 dias, contados da data da respectiva 
apuração, no domicílio dos contemplados, buscando com isso dar cumprimento ao disposto no art. 5.º do 
Decreto n.º 70.951/72. 
No caso do Kit de premiação, o mesmo será entregue em domicílio em até 3 dias da data do evento “Rock in 
Rio”. Para os contemplados residentes em um raio superior a 200 quilômetros do evento e que 
necessitarem de translado para o Rio de Janeiro, o endereço de entrega físico será informado, previamente, 
pela empresa promotora. 
O contemplado que por qualquer motivo estiver impossibilitado de receber pessoalmente o prêmio, poderá 
constituir mandatário mediante procuração pública com poderes específicos para tal finalidade. Caso o 
contemplado seja absolutamente incapaz, deverá ser representado por seu responsável legal, e na hipótese 
de ser relativamente incapaz, deverá ser regularmente assistido, para efetivo recebimento do prêmio, 
mediante a entrega do mesmo, que será emitido em nome do absolutamente ou relativamente incapaz, 

46.194 

http://www.portal.ipiranga/


conforme o caso. No caso de o contemplado falecer antes da entrega do prêmio, os respectivos herdeiros 
farão jus e receberão o prêmio de acordo com a legislação vigente, desde que exercido tal direito dentro do 
prazo previsto neste Regulamento para o recebimento do prêmio, e desde que apresentada a devida 
documentação que os legitime. Caso tal fato não ocorra, o prêmio será recolhido como renda para a União. 
O contemplado reconhece e aceita expressamente que a empresa promotora não poderá ser 
responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação nesta Promoção ou da eventual 
aceitação do(s) prêmio(s). 
 
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: 

A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção 
comercial, 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 da SECAP/ME- Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, 

Energia e Loteria do Ministério da Economia. 

 

20 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

20.1 – 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 SEFEL 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. 

20.2 – 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 neste regulamento e demais condições constantes neste Plano de Operações. 

20.3 – 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. 

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

da promoção, da empresa promotora (IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO). 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.   

 

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

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

constantes deste Regulamento. 



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

http:\\www.portal.ipiranga  

20.8 – 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 Economia.  

20.9 – Para controle e lisura da promoção serão permitidos, por dia e CPF, 10 (dez) resgates de participações 

emitidas pelo Sistema POS, 100 resgates de números da sorte emitidos pelo site www.portal.ipiranga e, por 

mês, 200 participações resgatadas pelo citado site.  

20.10. Serão limitados à emissão de 10 (dez) elementos sorteáveis, por dia e CPF, para participação via 

recarga de celular e 50 (cinquenta) elementos sorteáveis via Multiplus. 

20.11 Serão limitados 3 ações de inclusão codigo via POS e via site por dia e CPF 

20.12 - A prestação de contas, após o encerramento da promoção, deverá ser encaminhada à SEFEL dentro 

do prazo legal estabelecido na Portaria nº 41, de 2008, sob pena de descumprimento do regulamento 

20.13 – Na véspera da extração da loteria federal a empresa promotora encaminhará à SEFEL o banco de 

dados da promoção, contendo a relação dos números distribuídos e os respectivos participantes. Este banco 

de dados estará alocado na empresa ACCENTIVE SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA, CNPJ: 

59.158.642/0001-66.  

 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEFEL nº 04.001731/2019. 

 


