
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Aniversário Festval

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 06.017798/2022
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: CIA BEAL DE ALIMENTOS
Endereço: DA IMIGRACAO Número: 89 Bairro: UNIVERSITARIO Município: CASCAVEL UF: PR CEP:85819-359
CNPJ/MF nº: 78.116.670/0001-65

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Cascavel/PR

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
21/02/2022 a 30/07/2022

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
21/02/2022 a 29/07/2022

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Para participar da campanha e concorrer aos prêmios, é preciso realizar compras de no mínimo R$
50,00(cinquenta reais) em uma das cinco lojas do Festval-Cascavel. Os clientes cadastrados no Sou Festval
Cascavel receberão dois cupons a cada R$ 50,00(cinquenta reais) em compras. Os clientes que não estiverem
cadastrados no Sou Festval receberão 1 (hum) cupom a cada R$ 50,00(cinquenta reais).
Tickets de compras com valores inferiores a R$ 50,00(cinquenta reais) poderão ser acumulados até atingir o valor
mínimo exigido para troca por cupons no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos a contar da data registrada no
primeiro cupom a ser acumulado para a troca.
Tickets de compras com valor acima de R$ 50,00(cinquenta reais) poderão ser trocados por mais de um cupom,
observando a proporção de R$ 50,00(cinquenta reais) por 1 (hum) cupom.
O cliente deverá preencher o cupom com os dados nele solicitados e responder à pergunta obrigatória em letra
manual e legível.
Os cupons deverão ser preenchidos com nome, RG, CPF, número do telefone celular e endereço  e depositados
em urnas identificadas em cada loja do Festval em Cascavel-PR, até o prazo final da campanha, às 21 horas do dia
29/07/2022.
Não terão direito à troca por cupons, independentemente do valor do ticket, as compras de bebidas com teor
alcoólico superior a 13º (treze graus Gay Lussac), fumo e seus derivados e de outros produtos que venham a ser
relacionados pelo Ministério da Fazenda, conforme o artigo 10º do Dec. 70951/72.

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
Qual família tem tradição de 50 anos em servir aos clientes de Cascavel?

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 30/07/2022 15:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 21/02/2022 08:00 a 29/07/2022 21:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Brasil NÚMERO: 4967 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Cascavel UF: PR CEP: 85812-003
LOCAL DA APURAÇÃO: auditório
PRÊMIOS
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PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

2.100,00 21.000,0010 Bicicleta Oggi Hacker Sport aro 21 1

1.000,00 25.000,0025 Vale-compra Festval 2

2.700,00 21.600,008 Patinete Elétrico Atrio Street 3

3.162,00 18.972,006 Smart TV 55" UHD Samsung 4k 4

277.900,00 277.900,001 Mercedes-Benz Classe GLB 200 ADVANCE BRP 2021/2022. 5

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

364.472,0050

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
A apuração acontecerá as 15h no dia 30 de julho de 2022 no auditório da loja da Avenida Brasil, 4.967. O sorteio será
transmitido ao vivo nos perfis do promotor nas redes sociais e gravado em vídeo e arquivado para comprovação da realização e
como prova dos resultados, evitando assim, por medida de segurança, a aglomeração e disseminação do vírus da Covid-19 e
suas variantes. A apuração será feita manual e aleatória, sendo retirada da urna um cupom de cada vez, que, após ser avaliado
pelo auditor independente e clientes convidados presentes ao sorteio e achado conforme determina o presente regulamento,
será o portador considerado contemplado com o prêmio oferecido na promoção que esteja sendo sorteado.

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Cupom ou cupons sorteados que não contenham a resposta “FAMÍLIA BEAL” à pergunta solicitada ou que tenham resposta
diferente de “FAMÍLIA BEAL”, mesmo que todos os dados obrigatórios tenham sido preenchidos ou que tenham a resposta
correta, mas que não tenham os dados obrigatórios (nome, CPF, número do telefone e endereço completo) preenchidos, serão
anulados automaticamente.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O contemplado será comunicado sobre a premiação mediante contato telefônico no prazo máximo de 10 dias a partir da data de
apuração ou caso não seja possível o contato via telefone será feito por telegrama direcionado ao endereço residencial
discriminado no cupom.

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Os prêmios serão entregues no local onde o sorteio foi realizado aos clientes contemplados no prazo de até 10(dez) dias após a
realização do sorteio sem ônus para os contemplados, inclusive com as despesas com emplacamento e IPVA do veículo por
conta da promotora, conforme o artigo 14º do Decreto 70.951/72. Caso o cliente contemplado não possa comparecer para
receber o prêmio a que tem direito no prazo de até 10(dez) dias após a realização do sorteio, poderá agendar uma data em
comum acordo com a empresa promotora. Em caso da impossibilidade da presença do cliente contemplado no prazo de até
10(dez) dias após a realização do sorteio, este poderá nomear um representante devidamente autorizado por meio de
procuração estabelecida e reconhecida em cartório conforme a lei vigente.

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
O prazo máximo para retirada dos prêmios é de 180 (cento e oitenta dias) a contar da data do sorteio. No caso de um ou mais
prêmios não sejam reclamados nesse período, o contemplado perde o direito aos mesmos e a promotora recolherá o valor dos
prêmios não reclamados aos cofres da União, no prazo de 10 dias, conforme art. 6º do Dec. 70.951/72.
Ao final da promoção, tendo os nomes dos ganhadores sido divulgados e os prêmios entregues, e sendo cumpridas as
exigências legais da presente promoção, todos os cupons, preenchidos ou não, serão incinerados.
O Cliente que depositar o cupom devidamente preenchido em qualquer uma das urnas localizadas nas lojas do Festval
concorda automaticamente com este regulamento.
De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, número 13.709/2018, os dados coletados para o sorteio têm por finalidade
única e exclusiva registrar a participação dos clientes para posterior premiação e divulgação da ação. As fotos e as imagens e
vozes dos clientes premiados serão registradas por profissionais contratados pela promotora e, bem como os nomes, serão
divulgadas nas redes sociais, mídias digitais, jornais impressos, revistas, impressas e eletrônicas, portais de notícias, materiais
de divulgação interna e externa, rádio, televisão, aberta e por assinatura, e qualquer outro meio de comunicação pela promotora
sem qualquer cobrança de cachê ou qualquer outro ônus à empresa, pelo prazo de 12(doze) meses a contar da data da entrega
do prêmio e serão armazenadas por igual período, sendo devidamente descartadas após esse prazo. Os demais dados não
serão compartilhados, mas serão armazenados em nossa base segura por 180 dias após o sorteio e, decorrido esse prazo,
serão devidamente descartados.
Caso seja do interesse do cliente receber regularmente as ofertas do FESTVAL, ele poderá selecionar a opção no próprio
cupom do sorteio. Se for selecionada, os dados (nome e telefone) não serão compartilhados e ficarão armazenados até que o
cliente solicite o cancelamento do recebimento e exclusão dos seus dados.
Qualquer dúvida poderá ser dirimida por meio do canal oficial para essa finalidade disponibilizado no site da
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promotora.
A promotora do evento comprovará a propriedade dos prêmios sorteados junto a SECAP/ME em até 08(oito) dias da data da
apuração, conforme §1o, do art. 15 do Dec. 70951/72.
Todas as dúvidas e controvérsias oriundas dos consumidores participantes da promoção serão, preliminarmente, dirimidas por
seus respectivos organizadores e posteriormente submetidas ao órgão responsável pela autorização.

15 -  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; à exceção das promoções comerciais realizadas por concessionária ou permissionária
de serviço de radiodifusão, nos termos do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971;

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.

Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba
"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv e cada arquivo poderá ter até 15MB.

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 Fabiane Monteiro Souza, Assistente Técnico, em
27/01/2022 às 10:59, 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 FMZ.CGB.KBG
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