
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

ACREDITE EM VOCÊ

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 03.007525/2020

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: CEBRAC CONSULTORIA E FRANQUIA LTDA.
Endereço: MARANHAO Número: 65 Complemento: ANDAR 6, SALAS 01, 02 E 03ANDAR 7                   ANDAR 8
Bairro: CENTRO Município: LONDRINA UF: PR CEP:86010-410
CNPJ/MF nº: 07.065.870/0001-98

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
20/03/2020 a 11/12/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
20/03/2020 a 20/11/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
1. A participação nesta campanha é voluntária e gratuita, e está condicionada ao preenchimento de formulário com
dados pessoais e resposta à pergunta no hotsite da Campanha “Concurso Cultural Acredite em Você!”. A
participação nesta campanha não está condicionada, em hipótese alguma, a pagamento de preço ou compra de
produtos pelos participantes.
1.1 A Promoção é destinada a todas as pessoas físicas, residentes e domiciliadas no território nacional. Menores
de idade podem participar da promoção, desde que assistidos/ representados por seu (s) genitor(es) ou
representante(s) legal(is).
1.1.1 Durante o período de participação de 20/03/2020 a 20/11/2020, o participante deverá acessar o hotsite da
Promoção Concurso Cultural Acredite em Você!, e preencher o formulário com todos os dados pessoais solicitados.
1.1.2 O participante terá que completar a seguinte frase “O Cebrac acredita em mim porque eu ...”. O texto deverá
conter no máximo 300 caracteres, ficando a critério do participante a forma da escrita.
1.1.3 Em data descrita neste regulamento e durante a vigência do concurso, a escolha da melhor frase seguirá
definitivamente o critério de originalidade, sendo essa característica definitiva para a escolha da melhor frase. Esse
critério é de caráter subjetivo e de definição exclusiva da comissão julgadora.
1.1.4 A comissão julgadora será constituída através de parceria com instituição de ensino superior, sendo
composta por docentes, onde analisarão todas as frases, sem restrições.
1.1.5 Concluído o cadastro, o(a) participante receberá, automaticamente, uma mensagem na tela do hotsite da
Promoção, confirmando sua participação. Os dados do participante serão armazenados em servidor próprio da
promovente.
1.2 Cada participante poderá responder individualmente apenas 1 frase, sob pena de desclassificação.
1.3 A Promotora será integralmente responsável por toda a execução da Promoção. No caso de suspeita de fraude,
o participante poderá solicitar, a qualquer tempo e sob qualquer meio ou forma, mesmo durante o período de
participação da Promoção, a apresentação de seus dados pessoais e quaisquer documentos comprobatórios (tais
como cópia autenticada de RG, CPF, certidão de nascimento, entre outros), sob pena de desclassificação imediata
do mesmo.
1.4 Ao fazer a inscrição, o participante deverá prestar informações fidedignas e não ofensivas à coletividade.
1.5 Ficará vedada a participação de todos os sócios, estagiários, subcontratados, funcionários do CEBRAC e suas
franquias e seus familiares até 2º grau, incluindo filhos e cônjuges, e dos funcionários diretamente envolvidos nos
processos de planejamento, elaboração, execução e promoção das agências de publicidade e promoção.
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7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
3. O Cebrac acredita em mim porque eu...

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PERÍODO DA APURAÇÃO: 21/11/2020 00:01 a 11/12/2020 15:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 20/03/2020 00:00 a 20/11/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA MARANHÃO NÚMERO: 65 BAIRRO: CALÇADÃO
MUNICÍPIO: Londrina UF: PR CEP: 86010-410
LOCAL DA APURAÇÃO: SEDE CEBRAC

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

14.000,00 14.000,001 I. O prêmio será uma viagem no valor de R$14.000,00 para
alunos ou não alunos devidamente cadastrados no site e
condicionados ao envio da frase objeto do concurso cultural
"ACREDITE EM VOCÊ". O vencedor será divulgado no dia
11/12/2020, e apenas uma frase será escolhida.
I.1 Será escolhida apenas uma frase, e o vencedor será
contemplado com um vale-viagem, em agência escolhida pela
PROMOTORA, com direito a acompanhante, no valor de R$
14.000,00.
I.2.1 O vale-viagem não contempla despesas não pagas pelo
cartão de viagem no valor de R$ 14.000,00, bem como as
despesas que não estejam vinculadas ao plano de viagem
escolhido pelo vencedor na agência definida pela
Franqueadora.
I.3 O participante vencedor com a melhor frase do “Concurso
Cultural Acredite em Você!” poderá utilizar o seu vale-viagem
para comprar passagens ou pacotes de viagem para
terceiros, mediante a comprovação de cessão de direitos,
conforme as regras da agência de viagem contratada.
I.4 O vale-viagem tem prazo de validade determinada pela
agência de viagens, conforme regulamento da operadora
escolhida pela franqueadora, descrito no link:
https://www.cvc.com.br/media/7480106/regulamento-vale-
viagem-jul2015.pdf
I.5 Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro,
conforme Portaria 41 de 19 de fevereiro de 2008, tampouco
trocados por qualquer outro produto ou serviço.
I.6 Os prêmios são pessoais e transferíveis, mediante a
comprovação de transferência de direito ou de
relacionamento do ganhador com um beneficiário escolhido
por ele, e desde que não ultrapasse o valor do vale-viagem de
R$ 14.000,00.

1

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

14.000,001

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
4.1 O participante terá que completar a seguinte frase “O Cebrac acredita em mim porque eu ...”. O texto deverá conter no
máximo 300 caracteres, ficando a critério do participante a forma da escrita.
4.2 Em data descrita neste regulamento e durante a vigência do concurso, a escolha da melhor frase seguirá definitivamente o
critério de originalidade, sendo essa característica definitiva para a escolha da melhor frase. Esse critério é de caráter subjetivo
e de definição exclusiva da comissão julgadora.
4.3 A comissão julgadora será constituída através de parceria com instituição de ensino superior, sendo composta por docentes,
onde analisarão todas as frases, sem restrições.
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11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
2. Ao fazer a inscrição, o participante deverá prestar informações fidedignas e não ofensivas à coletividade, sob pena de
desclassificação.
2.1 Ficará vedada a participação de todos os sócios, estagiários, subcontratados, funcionários do CEBRAC e suas franquias e
seus familiares até 2º grau, incluindo filhos e cônjuges, e dos funcionários diretamente envolvidos nos processos de
planejamento, elaboração, execução e promoção das agências de publicidade e promoção, sob pena de declassificação.
2.2 A validação do ganhador será feita imediatamente após a escolha da frase vencedora do Concurso Cultural Acredite em
Você, por meio dos contatos telefônicos informados no cadastro do participante. Se o ganhador não puder ser localizado devido
ao preenchimento errôneo dos seus dados de contato, números completos de telefones fixo e celulares e também e-mails, além
do número correto de seu RG. ou CPF, esse participante será desqualificado, sendo o prêmio destinado como renda aos cofres
da União.
2.3 Cada participante poderá responder individualmente apenas 1 frase, sob pena de desclassificação.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
5. A divulgação será feita no hotsite da Promoção, bem como em todas as redes sociais, sendo que o(a) vencedor(a) será,
ainda, comunicado via e-mail, ou telefone (WhatsApp), ou ainda endereço físico. Apenas o(a) vencedor será comunicado pela
Promotora via e-mail, ou telefone, ou ainda endereço físico devidamente cadastrado no site da campanha.
5.1 Após a validação dos ganhadores, encerra-se a promoção com a divulgação dos nomes no hotsite e nas páginas do
Facebook, Instagram e Twitter do CEBRAC Franchising e da Unidade cadastrada. A divulgação será imediata. Caso o vencedor
seja menor, ele será informado sobre a necessidade de um representante legal para retirada do prêmio.
5.2 A validação do ganhador será feita imediatamente após a escolha da frase vencedora do Concurso Cultural Acredite em
Você, por meio dos contatos telefônicos informados no cadastro do participante. Se o ganhador não puder ser localizado devido
ao preenchimento errôneo dos seus dados de contato, números completos de telefones fixo e celulares e também e-mails, além
do número correto de seu RG. ou CPF, esse participante será desqualificado, sendo o prêmio destinado como renda aos cofres
da União.
5.3 Toda a apuração será acompanhada por auditor contratado e capaz de avaliar a mecânica promocional e atestar a
observância e o respeito às disposições deste Regulamento, fato este que será consignado em Ata de Apuração.

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
6. A entrega dos prêmios será feita na Unidade CEBRAC mais próxima da residência dos ganhadores em até 30 (trinta) dias
úteis após a divulgação dos resultados. A entrega será em dia e horário marcado com o ganhador ou seu representante legal,
caso seja necessário. Os prêmios não podem ser convertidos em dinheiro. Caso o ganhador seja menor de idade deverá ser
assistido ou representado por seu(s) pai(s) ou representantes para receber o prêmio.

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.

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 Talita Nunes de Paiva , Chefe de Divisão, em
07/02/2020 às 18:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador JUI.KRA.ZDT
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