REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
SIGA BEM 01 ANO DE DIESEL
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 04.003145/2019
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
Endereço: CORREIA VASQUES Número: 250 Bairro: CIDADE NOVA Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
CEP:20211-140
CNPJ/MF nº: 34.274.233/0001-02
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhada a Sorteio
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
28/06/2019 a 02/09/2019
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
28/06/2019 a 28/08/2019
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Esta promoção é direcionada exclusivamente para pessoas físicas, que atendam aos seguintes requisitos:
- tenham idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, completos até 28.06.2019;
- sejam residentes em território nacional;
- tenham CPF válido; e
- estejam obrigatoriamente, cadastrados, de forma completa, no Programa Premmia como portador de CNH
categoria “C” ou superior.
Para que os interessados possam concorrer aos prêmios previstos nesta promoção, estes deverão estar
cadastrados no Programa de Fidelidade Petrobras PREMMIA, cuja inscrição é gratuita.
O cadastro completo no Programa de Fidelidade Petrobras Premmia deverá ser realizado no site
petrobraspremmia.com.br.
Aqueles que já possuem cadastro completo no Programa de Fidelidade Petrobras Premmia, sinalizados como
portadores de CNH categoria “C” ou superior, desde antes da vigência promocional, estarão participando e
concorrendo aos prêmios, na forma deste Regulamento.
Considerando que o cadastro no Programa de Fidelidade Petrobras PREMMIA é condição para participação na
promoção, recomenda-se a observação das condições estabelecidas no regulamento do referido programa de
fidelidade, disponível para consulta no site petrobraspremmia.com.br.
Para participar desta promoção os consumidores deverão consumir R$ 500,00 (quinhentos reais) ou seus múltiplos
em abastecimento ou produtos na rede Siga Bem, em uma única compra, exclusivamente no período
compreendido entre as 12h00m do dia 28.06.2019 até as 17h59m do dia 28.08.2019.
Os postos Petrobras da rede Siga Bem participantes estarão identificados com material promocional e constarão
em uma lista disponível para consulta em petrobraspremmia.com.br.
Importante ressaltar que serão observados, para esta promoção, os limites de consumo estabelecidos no
Regulamento do Programa de Fidelidade Petrobras Premmia, disponível para consulta no site
petrobraspremmia.com.br.
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A cada compra realizada, o consumidor deverá digitar o número de seu CPF por meio de um terminal Rede
Petrobras, quer seja uma máquina ou uma transação por TEF.
A máquina é um equipamento eletrônico que permite aos interessados efetuar seu cadastro inicial no Programa
de Fidelidade Petrobras Premmia, cadastrar suas compras realizadas nos postos Petrobras para obter pontos,
participar de promoções e/ou resgatar os prêmios do programa.
TEF (Transação Eletrônica de Fundos) é o sistema responsável por receber, dos caixas ou check-outs, as
transações e encaminhá-las corretamente para cada bandeira.
No caso de o Participante desejar realizar o cadastro na máquina em consumo no posto Petrobras da rede Siga
Bem, fica desde já esclarecido que este é um cadastro preliminar, que viabiliza única e exclusivamente o acúmulo
de pontos, o qual deve ser complementado, posteriormente, no site petrobraspremmia.com.br. Sua participação
apenas estará efetiva após completarem o cadastro no site do Programa de Fidelidade Petrobras Premmia.
A cada R$ 500,000 (quinhentos reais) gastos em abastecimento ou produtos na rede Siga Bem na forma deste
Regulamento, e pontuados no Petrobras Premmia, será atribuído ao participante 1 (um) Número da Sorte, com o
qual concorrerá ao prêmio desta promoção.
Número da Sorte é a denominação que se dá ao conjunto composto pelo Número de Série e Número de Ordem
com o qual o consumidor concorrerá aos prêmios por correlação com o resultado da Loteria Federal.
O atingimento desta condição permitirá, ainda, que o consumidor participe da promoção homônima, realizada
simultaneamente na modalidade de assemelhado a vale-brinde.
O sistema da promoção identificará os participantes do Programa de Fidelidade Petrobras PREMMIA no ato da
digitação do seu CPF, e, o consumidor que realizar transações no valor mínimo de R$ 500,00 e seus múltiplos em
um dos postos Petrobras da Rede Siga Bem participantes, a máquina fará a impressão de um comprovante com a
quantidade de Números da Sorte que este consumidor acumulou, para concorrer aos prêmios da promoção.
Fica esclarecido desde já que o pagamento das compras com o Cartão Petrobras ou pagamento com o Sem
Parar, bem como, as compras efetuadas nos Postos Premmiados, contarão pontos em dobro apenas no Programa
Premmia, na forma do Regulamento deste; não contando, de forma alguma, chances adicionais para os efeitos
desta promoção.
Em caso de dúvidas quanto à regularidade das participações, a Promotora se reservará o direito de solicitar ao
participante as Notas fiscais de abastecimento, assim como os comprovantes impressos de pontuação no
Premmia.
Em caso de não apresentação, no prazo contado de 72 horas de sua solicitação, o participante respectivo terá
os Números da Sorte correspondentes anulados.
Os Números da Sorte atribuídos a cada participante estarão disponíveis para consulta no site da promoção
petrobraspremmia.com.br, após a validação da transação que os gerou, ou da conclusão do cadastro caso já
tenham ocorrido transações anteriores.

7 - QUANTIDADE DE SÉRIES:
1.000
8 - QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000

9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
DATA: 02/09/2019 11:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 28/06/2019 12:00 a 28/08/2019 17:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 31/08/2019
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Correia Vasques NÚMERO: 250 BAIRRO: Cidade Nova
MUNICÍPIO: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 20211-140
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da empresa promotora
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PRÊMIOS
Quantidade

1

Descrição

Cartão de crédito, sem a função
saque, com validade de 2 anos
contados de sua emissão.

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

135.000,00

135.000,00

0

999

1

10 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios

Valor total da Promoção R$

1

135.000,00

11-FORMADEAPURAÇÃO:
OsNúmerosdaSorteatribuídos aolongodestapromoção,concorrerãoaos
extraçãodaLoteriaFederalde31.08.2019.

prêmiosatrav ésdacorrelaçãoc omoresultadoda

Paraaapuraçãodoscontemplados,seráobtidoumNúmerodaSortebase,comousodaregraabaixo:
- Paraobtençãodonúmerodeordem:serãoutilizadososalgarismosdasunidadessimplesdos5(cinco)pr
daex traçãoindicadadaLoteriaFederal,lidosdecimaparabaixo;

imeirosprêmios

- Paraobtençãodonúmerodesérie:serãoutilizadososalgarismosdasdezenassimplesdo1º,2ºe3ºprêmiosdaExtração
daLoteriaFederal,lidosdecimaparabaixo,comparadosaostrêsúltimosalgarismosdasséries
doperíodo.

Exemplo da Extração da Loteria Federal do Brasil
1° Prêmio8
2° Prêmio8
3° Prêmio5
4° Prêmio9
5º Prêmio1

5
9
3
2
0

8
6
0
1
3

4
7
9
3
9

4
8
8
7
5

Exemplo: Será contemplado o portador do número da sorte 479.48875
Caso um dos Números da Sorte não encontre correspondente nos Números da Sorte atribuídos, em cada um dos grupos de
Números, será considerado contemplado o número da sorte de mesma série e com o número de ordem distribuído
imediatamente superior ou, na falta deste, ao número de ordem distribuído imediatamente inferior. Caso a série sorteada não
possua números da sorte suficientes, aplicar-se-á a regra acima na série imediatamente anterior; e assim sucessivamente.
Caso a Extração da Loteria Federal citada acima deixe, por qualquer motivo, de ser realizada na data prevista, será utilizada a
próxima extração desta modalidade de Loteria.

12 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não poderão participar da presente promoção os colaboradores da Petrobras Distribuidora S.A. responsáveis diretamente por
sua operação, e as forças de trabalho dos Postos Petrobras, unidades Lubrax+ e das lojas BR Mania participantes, e das
Agências de Comunicação responsáveis por esta promoção.
As empresas Promotoras disporão da relação desses empregados para verificação desta condição.
Caso algum dos contemplados pertença a esse grupo de empregados impedidos de participar, ou a alguém que tenha sido
desclassificado por qualquer razão, será aplicada a regra de aproximação descrita no item “Forma de Apuração”. Caso não se
encontre um ganhador qualificado, o valor correspondente ao prêmio será recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União.

13 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
Os prêmios, devido a sua natureza, serão exibidos somente nos materiais de divulgação e no site petrobraspremmia.com.br.
A promoção poderá ser divulgada pela TV, Internet, rádio, materiais de PDV e através do site petrobraspremmia.com.br.
O ganhador, que será contatado através dos dados fornecidos no seu cadastramento, concorda, desde já, com a utilização de
seu nome, imagem e som de voz para divulgação da promoção, pelo prazo de 01 ano, sem qualquer tipo de ônus para a
Promotora no ato do seu cadastramento na promoção.
O ganhador será divulgado no site petrobraspremmia.com.br.
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O consumidor contemplado será contatado pela Promotora, considerando os dados fornecidos em seu cadastro no Petrobras
Premmia, visando ajustar a entrega de seu prêmio.

14 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A Promotora efetuará a entrega dos prêmios na residência do contemplado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, através de
Carta compromisso, contado da data do sorteio.
Para a validação de sua participação, os participantes sorteados deverão responder ao e-mail da empresa promotora, enviando
seu CPF e RG e CNH para checagem dos dados cadastrados. Apenas após tal verificação e, tendo confirmada sua
participação, o consumidor será considerado contemplado e fará jus ao prêmio previsto nesta promoção.
Caso o participante, após a solicitação da empresa promotora, negue-se a encaminhar os documentos ou os apresente de
forma de forma divergente do cadastro, ele será automaticamente desclassificado e o prêmio correspondente será destinado a
outro participante, de acordo com a regra prevista no item “Forma de Apuração”.
O sorteado terá prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas corridas, a partir do contato com a empresa Promotora, para
fornecer os documentos solicitados. Decorrido este prazo sem a apresentação dos documentos ou no caso de serem
apresentados documentos inválidos, o sorteado será desclassificado aplicando-se novamente a regra prevista no item “Forma
de Apuração”, até que se encontre um ganhador válido.
Uma vez validada sua participação, os contemplados deverão, no momento do recebimento de seu prêmio, assinar um termo de
quitação do prêmio, que lhe será entregue pelas Promotoras e entregar cópias dos documentos de identificação (CPF e/ou RG).
A empresa Promotora não assumirá nenhuma responsabilidade na eventualidade de o participante não prestar as
informações necessárias para a entrega do prêmio ou pelo fornecimento de informações incorretas, imprecisas ou incompletas,
que impossibilitem a comunicação e a entrega do prêmio.
Na eventualidade de o participante contemplado vir a falecer, o prêmio será entregue ao seu sucessor, que deverá comprovar
tal condição.
Os prêmios serão entregues livres e desembaraçados de qualquer ônus para o contemplado.
Os prêmios a serem distribuídos destinam-se ao consumidor contemplado, e serão entregues no seu nome, sendo vedada sua
transferência antes da entrega.
Em nenhuma hipótese, será efetuada a troca do prêmio ou a sua conversão em dinheiro.

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
As dúvidas e as controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes da Promoção deverão ser,
preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, persistindo-as, submetidas à SECAP-ME e/ou aos órgãos
integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
Caso ocorram fraudes, dificuldades técnicas, ou qualquer outro imprevisto que esteja fora do controle da Empresa Promotora e
que comprometa a integridade da promoção e do programa de relacionamento Petrobras Premmia estas serão submetidas à
SECAP-ME, visando à sua solução e/ou à aprovação de eventuais modificações, desde que permitidas na Legislação; sendo
estas, se consumadas, divulgadas aos consumidores participantes.
O participante será excluído automaticamente da promoção em caso de fraude comprovada, podendo ainda responder por
crime de falsidade ideológica ou documental.
Fica desde já esclarecido aos Participantes e a terceiros que a PROMOTORA se exime de qualquer responsabilidade quanto à
impossibilidade de acesso ao site da promoção ou falha de funcionamento ou comunicação com o mesmo, decorrentes de:
Dificuldades do usuário quanto à operação dos seus equipamentos e, quaisquer defeitos ou inadequação dos equipamentos
utilizados para acessar o site da promoção, incluindo, mas não se limitando, aos softwares, hardwares, sistemas de
processamento e quaisquer conexões de rede
Falhas na Rede Mundial de Computadores (Internet) e Provedores;
Caso fortuito ou força maior;
Quaisquer prejuízos decorrentes da utilização indevida dos dados dos Participantes por terceiros, por culpa destes;
Perda de dados e/ou informações dos Participantes no site do Programa em virtude do cancelamento da inscrição do
Participante.
O domínio do site da promoção é aquele divulgado no regulamento e as PROMOTORAS não se responsabilizarão por
quaisquer acessos a outros domínios, mesmo que tais se apresentem com as mesmas características do site do
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Programa e/ou aleguem ser o original.
Na remota possibilidade de ocorrerem falhas ou problemas técnicos que impactem o acesso ao site do Programa de Fidelidade
Petrobras PREMMIA, nos sistemas que suportam a operação do Programa e/ou da promoção, impedindo a participação dos
interessados no último dia da promoção a Empresa Promotora prorrogará o prazo da promoção e suas condições especiais
então vigentes, divulgando tal alteração em seu hotsite.
Fica determinado que, caso a prorrogação citada no item anterior seja necessária, a empresa promotora a fará mediante
pedido de aditamento junto à SECAP-ME.
O Participante garante a veracidade e exatidão dos dados pessoais que fornecer ao Programa e por decorrência, à promoção,
assumindo a responsabilidade caso não sejam exatos. As Promotoras não assumem qualquer responsabilidade em caso de
inexatidão dos dados pessoais introduzidos pelo Participante no site da promoção ou nas máquinas da Rede PETROBRAS.
O regulamento completo estará disponível no site petrobraspremmia.com.br.

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;
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.

Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Promoção Comercial, em 03/06/2019 às 20:23, 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 ZWM.OSS.DAZ
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REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
SIGA BEM 01 ANO DE DIESEL
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 05.003103/2019
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
Endereço: CORREIA VASQUES Número: 250 Bairro: CIDADE NOVA Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
CEP:20211-140
CNPJ/MF nº: 34.274.233/0001-02
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Vale-Brinde
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
28/06/2019 a 28/08/2019
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
28/06/2019 a 28/08/2019
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Esta promoção é direcionada exclusivamente para pessoas físicas, que atendam aos seguintes requisitos:
- tenham idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, completos até 28.06.2019;
- sejam residentes em território nacional;
- tenham CPF válido; e
- estejam obrigatoriamente, cadastrados, de forma completa, no Programa Premmia como portador de CNH
categoria “C” ou superior.
Para que os interessados possam concorrer aos prêmios previstos nesta promoção, estes deverão estar
cadastrados no Programa de Fidelidade Petrobras PREMMIA, cuja inscrição é gratuita.
O cadastro completo no Programa de Fidelidade Petrobras Premmia deverá ser realizado no site
petrobraspremmia.com.br.
Aqueles que já possuem cadastro completo no Programa de Fidelidade Petrobras Premmia, sinalizados como
portadores de CNH categoria “C” ou superior, desde antes da vigência promocional, estarão participando e
concorrendo aos prêmios, na forma deste Regulamento.
Considerando que o cadastro no Programa de Fidelidade Petrobras PREMMIA é condição para participação na
promoção, recomenda-se a observação das condições estabelecidas no regulamento do referido programa de
fidelidade, disponível para consulta no site petrobraspremmia.com.br.
Para participar desta promoção os consumidores deverão consumir R$ 500,00 (quinhentos reais) em
abastecimento ou produtos na rede Siga Bem, exclusivamente no período compreendido entre as 12h00m do dia
28.06.2019 até as 17h59m do dia 28.08.2019.
Os postos da rede Siga Bem participantes estarão identificados com material promocional e constarão em uma
lista disponível para consulta em petrobraspremmia.com.br.
Importante ressaltar que serão observados, para esta promoção, os limites de consumo estabelecidos no
Regulamento do Programa de Fidelidade Petrobras Premmia, disponível para consulta no site
petrobraspremmia.com.br.
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A cada compra realizada, o consumidor deverá digitar o número de seu CPF por meio de um terminal Rede
Petrobras, quer seja uma máquina ou uma transação por TEF.
A máquina é um equipamento eletrônico que permite aos interessados efetuar seu cadastro inicial no Programa
de Fidelidade Petrobras Premmia, cadastrar suas compras realizadas nos postos Petrobras para obter pontos,
participar de promoções e/ou resgatar os prêmios do programa.
TEF (Transação Eletrônica de Fundos) é o sistema responsável por receber, dos caixas ou check-outs, as
transações e encaminhá-las corretamente para cada bandeira.
No caso de o Participante desejar realizar o cadastro na máquina em consumo no posto ou lojas da rede Siga
Bem, fica desde já esclarecido que este é um cadastro preliminar, que viabiliza única e exclusivamente o acúmulo
de pontos, o qual deve ser complementado, posteriormente, no site petrobraspremmia.com.br. Sua participação
apenas estará efetiva após completarem o cadastro no site do Programa de Fidelidade Petrobras Premmia.
A cada R$ 500,00 (quinhentos reais) gastos em abastecimento ou produtos na rede Siga Bem na forma deste
Regulamento, e devidamente pontuados no Petrobras Premmia, será atribuída ao participante uma chance de
contemplação, que poderá determinar se ganhou um brinde.
Neste caso, uma mensagem aparecerá no comprovante impresso pela máquina (SLIP) ou TEF informando-o
desta condição.
O sistema da promoção identificará os participantes do programa de fidelidade PREMMIA no ato da digitação do
seu CPF e, caso atinja a quantidade de pontos referida acima, a máquina fará a impressão de um comprovante
com a quantidade de Números da Sorte que este consumidor possui para concorrer aos prêmios da promoção
homônima, realizada na modalidade de assemelhado a sorteio.
Serão distribuídos nesta promoção 2.000 (dois mil) brindes, dispostos em 123 (cento e vinte e três) séries, sendo
utilizada uma série, para cada período de 12 horas de promoção. A primeira série da promoção conterá 48
(quarenta e oito) brindes; e as demais 122 (cento e vinte e duas) séries conterão, cada uma, 16 (dezesseis)
brindes.
Caso os brindes de uma determinada série não sejam todos distribuídos, os mesmos serão adicionados à série
seguinte para que sejam distribuídos na forma prevista neste Regulamento.
Na hipótese de ser distribuído o total dos brindes da série do período, a promoção será considerada encerrada
para o período e o participante receberá a seguinte mensagem: “Prêmio do período esgotado, tente mais tarde”.
Atingido o último período, o valor dos brindes remanescentes será recolhido ao Tesouro Nacional, como renda
da União.
Dado o fluxo esperado, será ofertado um brinde a cada 3 (três) participações válidas nesta promoção. Caso se
atinja o total de 6.000 (seis mil) participações, esta promoção será encerrada, sendo esta condição informada aos
interessados.
Serão ofertados, como premiação, 2.000 (dois mil) Vales Siga Bem no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) cada,
com validade de 12 (doze) meses, contada da data da contemplação.
Os Vales Siga Bem estão sujeitos às regras de utilização do programa Petrobras Premmia, de acordo com
regulamento daquele programa, disponível no site petrobraspremmia.com.br.

7 - BRINDES:
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 28/06/2019 12:00 a 28/08/2019 17:59
QUANTIDADE DE ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 200.000 QUANTIDADE DE
PRÊMIOS/NÚMERO DE ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO: 1 / 100
PRÊMIOS
Quantidade

2.000

Descrição

Vales Siga Bem com validade de 12 (doze) meses, contada da
data da contemplação.

Valor R$

Valor Total R$

60,00

120.000,00
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8 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios

Valor total da Promoção R$

2.000

120.000,00

9 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não poderão participar da presente promoção os colaboradores da Petrobras Distribuidora S.A. responsáveis diretamente por
sua operação, e as forças de trabalho dos Postos Petrobras, unidades Lubrax+ e das lojas BR Mania participantes, e das
Agências de Comunicação, responsáveis por esta promoção.
As empresas Promotoras disporão da relação desses empregados para verificação desta condição.
Caso algum dos contemplados pertença a esse grupo de empregados impedidos de participar, ele será desclassificado, e o
valor correspondente ao seu prêmio será recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União.

10 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Os ganhadores serão informados desta condição através de envio de e-mail, para o endereço eletrônico constante no cadastro
do programa Premmia.
O prêmio Vale Siga Bem deverá ser resgatado através dos terminais da Rede Petrobras, nas máquinas POS ou TEF; devendo,
para tanto, o ganhador se identificar, no ato do abastecimento ou utilização de serviços dos postos da Rede Siga Bem
participantes, como sendo um dos contemplados da promoção, digitar seu CPF e senha nos terminais da Rede Petrobras,
conferir o valor do vale Siga Bem e apertar o botão OK.
O ganhador poderá ou não usar o crédito de uma única vez. Caso não use, o valor do saldo restante ficará disponível para
futuros abastecimentos e ou aquisição de serviços oferecidos nos postos da rede Siga Bem.
Caso o valor do saldo do Vale Siga Bem seja insuficiente, o ganhador poderá optar por outra forma de pagamento para
completar o valor da transação. O saldo do Vale Siga Bem estará disponível para consulta no site da promoção, na tela meu
extrato/vale Siga Bem.
Na eventualidade do participante contemplado vir a falecer, o prêmio será entregue ao seu sucessor, que deverá comprovar tal
condição.
Os prêmios serão entregues livres e desembaraçados de qualquer ônus para o contemplado.
Os prêmios a serem distribuídos destinam-se ao consumidor contemplado, e serão entregues em sua conta no programa de
fidelidade Petrobras Premmia.
Em nenhuma hipótese, será efetuada a troca do prêmio ou a sua conversão em dinheiro.
A participação do consumidor na presente promoção é gratuita.

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os prêmios, devido a sua natureza, serão exibidos somente nos materiais de divulgação e no site petrobraspremmia.com.br.
A promoção poderá ser divulgada pela TV, Internet, rádio, material de PDV e no site petrobraspremmia.com.br.
Os ganhadores concordam, desde já, com a utilização de seus nomes, imagens e sons de voz para divulgação da promoção,
pelo prazo de 01 (um) ano do término da promoção, sem qualquer tipo de ônus para as Promotoras e aderentes à campanha
promocional.
Os ganhadores serão divulgados no site petrobraspremmia.com.br quinzenalmente.
As dúvidas e as controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes da Promoção deverão ser,
preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores, persistindo-as, submetidas à SECAP-ME e/ou aos órgãos
integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
O regulamento completo estará no site petrobraspremmia.com.br.
O direito de reclamar o prêmio caducará em 180 (cento e oitenta) dias corridos após a data de término da promoção. O valor
correspondente será recolhido pelas Promotoras ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de 10 (dez) dias, de
acordo com o artigo 6º da Lei 5.768/71.
Os prêmios para os quais não haja o equivalente ganhador, por qualquer motivo, terão os seus respectivos valores recolhidos
aos cofres da União, no prazo de até quarenta e cinco dias após o encerramento desta promoção.
Não será permitido ao contemplado trocar seu prêmio por qualquer outro, nem mesmo por dinheiro.
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12 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional;
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;
Caso o contemplado seja menor de idade, 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;
O número do Certificado de Autorização deverá constar obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em todo material utilizado na
divulgação da promoção;
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, e em atos que a complementarem.

Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Promoção Comercial, em 03/06/2019 às 10:18, 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 ECW.MRY.JYM
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