
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

“FAÇA FÁCIL”

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 05.008122/2020

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: BANDO FILMES LTDA
Endereço: DOM LUIS Número: 1200 Complemento: SALA  811 TORRE BUSINESS Bairro: ALDEOTA Município:
FORTALEZA UF: CE CEP:60160-196
CNPJ/MF nº: 23.310.294/0001-53

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:POLE ALIMENTOS LTDAEndereço: PARQUE SUL Número: 401 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Município: MARACANAU UF: CE CEP:61939-000
 CNPJ/MF nº:03.282.301/0001-43

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Vale-Brinde

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
CE

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
11/05/2020 a 21/06/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
11/05/2020 a 21/06/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
6.1	ELEGIBILIDADE: a presente promoção é aberta à participação exclusiva de pessoas físicas, maiores de 18
anos, residentes e domiciliadas no estado do Ceará, que sejam consumidoras finais dos produtos promocionados
pela empresa aderente e atendam aos requisitos do presente regulamento.

6.2	Excluem-se de participação na presente promoção, as pessoas jurídicas, pessoas físicas menores de 18
(dezoito) anos, não residentes no estado do Ceará, revendedores pessoas físicas ou jurídicas dos produtos
promocionados e, ainda, os diretores funcionários e colaboradores das empresas promotoras e de todas as
pessoas jurídicas que, de forma direta ou indireta, tenham participado na criação e operacionalização da presente
promoção.

6.3	Não são elegíveis para esta promoção: i) as compras realizadas em distribuidores por pessoas jurídicas; ii) as
compras realizadas por pessoas físicas, destinadas a revenda; iii) as compras em estabelecimentos que não
estejam abertos ao público e cujas notas se destinam apenas à participação na promoção (vendas fictícias); iv)
qualquer outra compra que comprove tentativa de burla ao objetivo da presente promoção, embora não citados
aqui.

6.4 Não se admitirá participação advinda de i) notas/cupons fiscais emitidos manualmente, ii) notas/cupons fiscais
cujo horário de emissão seja anterior ou posterior ao horário de funcionamento do estabelecimento; iii)
notas/cupons fiscais de estabelecimentos que não tenham operação comercial no endereço indicado no cupom
fiscal; iv) notas/cupons fiscais de estabelecimentos que não tenham operação comercial destinada ao consumidor
final, incluindo, mas não se limitando a distribuidores de venda exclusiva a pessoas jurídicas e, ainda; v)
notas/cupons fiscais cujos dados não possam ser confirmados mediante a consulta aos órgãos governamentais.

6.5	PRODUTOS PROMOCIONADOS: produtos da marca Granja Regina, a qual é de propriedade da empresa
aderente.

Página 1 de  4



6.6	PERÍODO E CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: no período de 11/05/2020 a 21/06/2020, ou enquanto durar o
estoque de brindes desta promoção – o que ocorrer primeiro – a cada 03 (três) produtos Granja Regina adquiridos
em uma mesma nota fiscal, o consumidor terá direito à 01 (um) cupom raspável que será entregue por um
representante da empresa promotora que estará presente no ponto de venda onde o produto foi adquirido, cupom
esse que deverá ser raspado pelo cliente no ato de seu recebimento para verificação se o mesmo foi contemplado
nesta promoção com um dos brindes ofertados pela empresa promotora e previstos neste regulamento.

6.7	Os participantes poderão receber mais de 01 (um) cupom raspável na promoção desde que efetue a compra de
03 (três) produtos e/ou seus múltiplos. Eventual saldo remanescente de uma nota fiscal será desprezado e não
dará direito a cupons raspáveis. Exemplo: compra de 03 (três) produtos Granja Regina em um mesmo cupom fiscal
= 01 (um) cupom raspável. Compra de 06 (seis) produtos Granja Regina em um mesmo cupom fiscal = 02 (dois)
cupons raspáveis; compra de 08 (oito) produtos Granja Regina em um mesmo cupom fiscal = 02 (dois) cupons
raspáveis sendo que o saldo excedente de 02 (dois) produtos remanescentes será desprezado e não poderá ser
somado a outro cupom fiscal para efeitos de recebimento de novos cupons de participação.

6.7	Para efeitos de participação nesta promoção não serão aceitas notas fiscais emitidas manualmente, mas tão
somente notas e/ou cupons eletrônicos e desde que nos termos previstos na legislação tributária vigente.

6.8	Caso todos os cupons raspáveis previstos sejam distribuídos antes do término intencionado desta promoção, a
mesma será considerada encerrada.

7 - BRINDES:

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 11/05/2020 09:00 a 21/06/2020 18:00
QUANTIDADE DE ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 20.000 QUANTIDADE DE
PRÊMIOS/NÚMERO DE ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO: 1 / 11

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

4,31 7.628,701.770 Produtos da linha Faça Fácil Granja Regina.

300,00 9.000,0030 Fritadeira de Ar Mallory Grand Smart, cor preta.

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

16.628,701.800

9 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
9.1	Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude ou sua tentativa, sem necessidade de
notificação prévia pelas empresas promotoras, podendo ainda responder civil e/ou penalmente por tais atos, inclusive por crime
de falsidade ideológica ou documental.

9.2	Serão sumariamente desclassificados os participantes que tentarem burlar as disposições norteadoras da presente
promoção, ou, ainda, que não atendam a quaisquer exigências de participação previstas neste regulamento.

9.3. As Promotoras poderão, a qualquer momento, solicitar a apresentação de documentação dos participantes, tais como, mas
não se limitando a documentação de identificação, comprovação de endereço e notas/cupons fiscais. Esses documentos serão
prioritariamente enviados por meio eletrônico e por imagem, mas poderão ser coletados fisicamente pelas Promotoras. A recusa
em apresentar documentos, ou a apresentação de documentos com sinais claros de adulteração ou sem condições de leitura ou
verificação, ensejará a desclassificação do participante.

9.4. Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de participação pela obtenção de
benefício/vantagem de forma ilícita ou não cumprimento de quaisquer das condições deste Regulamento. Para efeito desse
item, considera-se fraude à participação a participação de pessoas não elegíveis, conforme critérios aqui estabelecidos; as
participações que não preencherem as condições básicas da promoção, previstas neste Regulamento, não terão validade e os
participantes serão automaticamente desclassificados.

9.5. Não serão aceitos cupons de participação que estiverem ilegível, com rasuras ou quaisquer outros que impossibilitem a
verificação da sua autenticidade ou direito ao prêmio, ou cujas características demonstrem tratar-se de falsificação ou cópia não
autorizadas.

10 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
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10.1	O ganhador poderá efetivar a troca pelo prêmio respectivo no ponto de venda onde a compra foi efetuada e/ou nos pontos
indicados pela empresa promotora, em seu horário de funcionamento, mediante a apresentação do cupom raspável
contemplado e de um documento oficial com foto. O verso do cupom raspável deverá ser preenchido com os dados pessoais do
ganhador para sua correta identificação e localização: nome completo, RG ou CPF, endereço completo e telefone com DDD. Se
o prêmio for a Air Fryer adicionalmente tais documentos (cupom fiscal assinado por um representante da loja, cupom raspável
contemplado preenchido no verso e documento oficial com foto) deverão ser enviados digitalizados por e-mail para
promocaofacafacil@granjaregina.com.br. Ato contínuo a empresa aderente irá enviar o prêmio para a loja onde a compra foi
realizada no prazo de até 7 (sete) dias úteis, para que o cliente faça a retirada do mesmo.

10.2	O ganhador, no ato de retirada do seu brinde, deverá assinar o Recibo de Entrega do Prêmio e apresentar o cupom
raspável premiado.

10.3	O prêmio será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus e não poderá ser convertido em dinheiro.

10.4	Na eventualidade do prêmio respectivo não estar disponível no ponto de venda no momento da requisição pelo participante,
e ainda havendo estoque de brindes disponível, um representante da empresa promotora colherá os dados do participante
(nome completo, CPF, endereço completo, telefone com DDD e e-mail) e lhe encaminhará o brinde via correio no prazo máximo
de 30 (trinta) dias contados de sua entrega, ou o deixará disponível para retirada no mesmo ponto de venda, sem ônus, a
critério do ganhador.

10.5	O prêmio é pessoal e intransferível. Em hipótese alguma o ganhador poderá pedir a troca ou substituição de qualquer
detalhe que não seja o determinado na descrição do prêmio.

11 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1	A responsabilidade das empresas promotoras com o(a) contemplado(a) se encerrará com a entrega do prêmio ao mesmo.

11.2	A presente promoção será divulgada na TV, rádio, materiais de ponto de venda como cartazes, banner, faixas e mídias
sociais, sendo que os materiais de divulgação conterão o local onde o número do Certificado de Autorização emitido pela
SECAP/ME poderá ser consultado, a fim de atender ao disposto no art. 28 da Portaria nº 41/2008 da SECAP, Ministério da
Economia.

11.3	O regulamento completo desta promoção será divulgado no site www.polealimentos.com.br sendo que a participação nesta
promoção implica na aceitação irrestrita pelo participante de todos os seus termos e condições.

11.4	As dúvidas a respeito deste regulamento poderão ser submetidas às empresas promotoras e em caso de persistência serão
encaminhadas para a SECAP/ME para avaliação.

12 -  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.
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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.

Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, em 05/05/2020 às 20:10, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de

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