
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

SORTE É TER AMIGO

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 04.015492/2021

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: AMIGO RS PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA
Endereço: GUILHERME KURTZ Número: 547 Bairro: CENTRO Município: ITAARA UF: RS CEP:97185-000
CNPJ/MF nº: 28.742.440/0001-33

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhada a Sorteio

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
RS

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
02/10/2021 a 22/12/2021

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
02/10/2021 a 15/12/2021

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
6.1 Participarão do sorteio os assinantes ativos da Amigo Internet que estiverem com as mensalidades em dia e
que são domiciliados nos municípios onde a promotora possui cobertura de atendimento.

6.2 Não participará do sorteio quem não for cliente e quem estiver inadimplente com uma ou mais mensalidades.

6.3 Para assegurar a participação, no período compreendido entre 00h do dia 02/10/2021 até as 18h do dia
15/12/2021, os cl ientes interessados deverão preencher as seguintes informações no hotsite
www.sejaamigo.com.br/sorteeteramigo

Nome do titular da assinatura:
CPF/CNPJ  do titular:
E-mail:
Telefone:
Celular/whatsapp:

6.4 Para cada mensalidade paga em dia entre 02/10/2021 e 15/12/2021 o assinante receberá de 01 (um) números
da sorte, até o limite de 03 (três) números por assinante, designados de forma aleatória, e, com o(s) qual(is) poderá
participar do sorteio. Os números serão únicos e intransferíveis e serão vinculados ao CPF/CNPJ de cada
participante. Os números serão disponibil izados até o dia 18/12/2021, no hotsite da promoção
www.sejaamigo.com.br/sorteeteramigo.

A promotora deverá anexar a Lista de Participantes na aba "Apurações", contendo nomes e números da sorte
distribuídos, após o término do período de participação e antes da extração da Loteria.

6.5 Após o término do período período de participação e antes da extração da Loteria Federal, a Lista de
Participantes contendo nomes e números da sorte distribuídos será encaminhada à Secap, por meio de relatório
anexado no SCPC, em campo apropriado.

6.6 Os números da sorte distribuídos somente serão considerados válidos no momento da apuração se o
assinante, possivelmente contemplado, tiver cumprido as condições de participação previstas neste regulamento,
caso contrário os números serão invalidados e o participante desclassificado.
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7 -  QUANTIDADE DE SÉRIES:
10

8 -  QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000

9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 22/12/2021 19:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 02/10/2021 00:00 a 15/12/2021 18:00
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 22/12/2021
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Fernando Ferrari NÚMERO: 1280 COMPLEMENTO: Sala 2 BAIRRO: Nossa
Senhora de Lourdes
MUNICÍPIO: Santa Maria UF: RS CEP: 97050-801
LOCAL DA APURAÇÃO: recepção.

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Série FinalValor Total R$ Série InicialQuantidade Ordem

1 1º Prêmio: Smart TV LED 55" 4K LG
NanoCell - no valor de R$ 2.899,00

2.899,00 2.899,00 0 9 1

1 2º Prêmio: Smart TV LED 55" 4K LG
NanoCell - no valor de R$ R$
2.899,00

2.899,00 2.899,00 0 9 2

1 3º Prêmio:  Iphone 12 Mini 128Gb -
no valor de R$ 5.300,07

5.300,07 5.300,07 0 9 3

1 4º Prêmio:  Iphone 12 Mini 128Gb -
no valor de R$ 5.300,07

5.300,07 5.300,07 0 9 4

1 5º Prêmio:  Anuidade Amigo TV
Prime - no valor de R$ 1.308,00

1.308,00 1.308,00 0 9 5

1 6º Prêmio:  Scooter Elétrica Voltz
EV1 - no valor de R$ 12.990,00

12.990,00 12.990,00 0 9 6

1 7º Prêmio:  Scooter Elétrica Voltz
EV1 - no valor de R$ 12.990,00

12.990,00 12.990,00 0 9 7

10 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

43.686,147

11 -  FORMA DE APURAÇÃO:
11.1 Será gerada 10 (dez) séries com 100.000 elementos sorteáveis. Distribuídos aos participantes, de 000.000 a 99.999.
11.1.1 A distribuição dos elementos da sorte será feita de forma aleatória aos assinantes que preencherem os requisitos para
participar da promoção, sob responsabilidade e controle exclusivos da mandatária.
11.1.2 As apurações serão realizadas mediante extração dos números sorteados pela Loteria Federal e, caso a extração não
venha a ocorrer na data indicada, por qualquer motivo, para efeitos de apuração do resultado, será considerada a extração da
Loteria Federal válida imediatamente subsequente.
11.2 Cada elemento sorteável será formado por 6 algarismos, numerados entre 000.000 e 99.999, sendo que primeira dezena
corresponde à série, entre 0 e 9; e os outros 5 outros algarismos, que são o último numeral de da extração de 1º a 5º prêmios.
11.2.1 A extração da série se dará a partir da dezena simples do 1º Prêmio da Loteria Federal.

Exemplo:
1º sorteio: 2 4 5 0 5
2º sorteio: 3 5 6 8 2
3º sorteio: 8 7 4 6 3
4º sorteio: 4 9 2 6 4
5º sorteio: 1 2 3 4 5
Série extraída =  0

11.2.2 A definição do número da sorte ocorrerá a partir da extração das unidades simples do primeiro ao quinto prêmio da
Loteria Federal, lidos de cima para baixo.
Exemplo:
1º sorteio: 2 4 5 0 5
2º sorteio: 3 5 6 8 2
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3º sorteio: 8 7 4 6 3
4º sorteio: 4 9 2 6 4
5º sorteio: 1 2 3 4 5
Número da sorte = 052.345

11.2.3 Elemento sorteável contemplado: formado pela série apurada na forma do item 11.2.1 seguida do número da sorte
apurado conforme item 11.2.2. Considerando o exemplo formulado nos itens anteriores, será contemplado o portador do
elemento da sorte  052.345, vejamos:
Série extraída = 0 (dezena simples)
Número da sorte = 52.345 (unidade simples do 1º ao 5º prêmio)

Neste caso, o prêmio corresponde a ordem 1 será destinado ao assinante portador do elemento sorteável 052.345; o prêmio
correspondente a ordem 2 será destinado ao portador do elemento sorteável de unidade simples imediatamente superior,
exemplo: 052.346 e, na falta deste, o próximo elemento sorteável distribuído; assim sucessivamente até completar a
contemplação de todos os assinantes correspondentes aos prêmios das ordens de 1 a 7, desta promoção.

11.3 Será verificado se foi distribuído elemento da sorte válido correspondente à combinação numérica extraída da Loteria
Federal, na forma dos itens anteriores, e caso não tenha sido distribuído o elemento da sorte apurado ou, tendo sido e seu
detentor não preencher todos critérios de participação, proceder-se-á à regra de aproximação para definição do contemplado, da
seguinte forma:

Verificar-se-á o número da sorte imediatamente superior, dentro da mesma série, alternadamente, até que se encontre o
elemento validador distribuído mais próximo ao extraído da Loteria Federal.
Exemplo: 052.345 é o número sorteado. Se o numeral não estiver atribuído a um assinante apto a concorrer ao sorteio (segundo
as regras de participação) será acrescentado uma unidade simples ao número até que seja identificado o elemento sorteável
atribuído ao um assinante apto. 052.345 + 1 = 052.346 e assim sucessivamente até que se encontre o primeiro assinante com
tal número da sorte e apto a concorrer.

11.4 Caso, ainda assim, não tenha sido possível definir um elemento da sorte contemplado, deverá ser repetido o procedimento
descrito no item anterior às demais séries que compõem a apuração.

a) Aplicar-se-á a regra do item 11.3 à série imediatamente superior, ou, na falta desta, à imediatamente inferior, alternadamente,
até que se encontre um elemento válido, dentro da série validada.
b) Feita a verificação acima e alcançada a série inicial ou a final, sem identificação do contemplado, aplicar-se-á a regra da
virada superior às séries, para se aplicar o item 11.3 à série imediatamente superior ou inferior, respectivamente.

11.5 Caso não seja possível definir um ganhador para um ou mais prêmios distribuídos, o respectivo valor desses deverá ser
recolhido pela mandatária, mediante guia DARF, ao Tesouro Nacional, como renda da União, sem prejuízo do recolhimento do
imposto de renda incidente na data da distribuição.

12 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
12.1 Não participará do sorteio quem não for cliente e quem estiver inadimplente com uma ou mais mensalidades.

12.2 Para assegurar a participação, no período compreendido entre 00h do dia 02/10/2021 até as 18h do dia 15/12/2021, os
clientes interessados deverão preencher as seguintes informações no hotsite www.sejaamigo.com.br/sorteeteramigo

Nome do titular da assinatura:
CPF/CNPJ  do titular:
E-mail:
Telefone:
Celular/whatsapp:

13 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A divulgação dos nomes e números da sorte dos contemplados na promoção será feita através do website da promoção
www.sejaamigo.com.br/sorteeteramigo, do envio de e-mail a todos os clientes participantes e por publicações nas Redes
Sociais, Facebook e Instagram da PROMOTORA no dia 24/12/2021, às 10:00. As informações ficaram disponíveis no site
www.sejaamigo.com.br/sorteeteramigo até 24/06/2022 às 23:59.

14 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS PRÊMIOS:

O prazo para entrega do prêmio é de até (30) dias, a contar da data do sorteio e a entrega será sem ônus para os
contemplados, mediante assinatura de termo de recebimento que servirá de comprovação da entrega na prestação de contas
para a SECAP/ME.
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15 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1 DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS:

As dúvidas e controvérsias dos participantes da promoção deverão ser preliminarmente dirimidas pela promotora e,
posteriormente, submetidas à consideração do Ministério da Economia.

No máximo 08 (oito) dias antes da apuração a promotora fará a comprovação da aquisição dos prêmios, buscando com isso dar
cumprimento ao disposto no §1º do Art. 15º do Decreto nº 70.951, de 09/08/72.(comprovação de propriedade dos bens).

Os comprovantes serão enviados a SECAP/ME no prazo estipulado neste regulamento, mediante apresentação de Notas
Fiscais de aquisição dos prêmios.

Conforme o disposto no Art. 70, inciso 1º “b” da Lei nº 11.196, de 21/11/05, a instituição mandatária recolherá 20% de IRF sobre
o valor de comprovação do prêmio, até o 3º (terceiro) dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores,
através de DARF, recolhida na rede bancária, com o código 0916.

Os participantes poderão concorrer com até 03 (três) números da sorte (cupom original) da promoção, desde que atendam aos
requisitos deste Regulamento.

É proibida a conversão dos prêmios em dinheiro de acordo com o Art.15-Parágrafo 5º do Decreto 70.951/72.

Prescrição do direito ao prêmio: caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a
partir da data da respectiva apuração, caducará o direito do respectivo titular. O valor correspondente será recolhido pela
empresa promotora ao Tesouro Nacional, como Renda da União, no prazo subsequente de 10 (dez) dias conforme Art. 6º do
Decreto 70.951/72.

Ao participar desta promoção estarão os assinantes concordando tacitamente com todas as disposições constantes deste
Regulamento.

Presume-se que os(as) participante(s) contemplados(as) não tenham qualquer embaraço fiscal, legal ou outro que os(as)
impeçam de receber e/ou usufruir dos prêmios distribuídos.

Constará de forma clara e precisa, em todo material utilizado na divulgação da promoção, o número de certificado de
autorização conforme previsto no artigo 28º da Portaria 41/2008 do Ministério da Economia.

A prestação de contas, após o encerramento da promoção, deverá ser encaminhada à SECAP/ME- Secretaria de Avaliação de
Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia dentro do prazo legal estabelecido na Portaria nº
41, de 2008, sob pena de descumprimento do plano de operação.

O número do Certificado de Autorização deverá constar obrigatoriamente, de forma clara e precisa, no regulamento da
promoção.

15.2 - TERMO DE RESPONSABILIDADE

Poderá participar da promoção qualquer assinante da promotora que preencha os requisitos estipulados no regulamento da
campanha autorizada; Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro; Os prêmios serão entregues em até 30 dias da
data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados Em caso de participante 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; 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 participante da promoção; 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 SECAP/ME 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. 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.

16 -  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;
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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 Waldir Eustaquio Marques Junior, Subsecretário de
Prêmios e Sorteios, em 01/10/2021 às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro 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 XKY.VEY.FXP
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