
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Campanha de Inverno

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 02.008373/2020

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: ORTHOCRIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: LUBOMIR ABADJIEFF Número: 150 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL SIMAO DA CUNHA Município:
SANTA LUZIA UF: MG CEP:33040-262
CNPJ/MF nº: 17.245.986/0001-62

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Vale-Brinde

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
BA Brasília/DF ES GO MG RJ SP

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
01/07/2020 a 31/07/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
01/07/2020 a 31/07/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Nas compras a partir de R$3.000,00 ( três mil reais)  em produtos Orthocrin nas lojas físicas ou pelo site
www.orthocrin.com.br  o cliente terá direito Kit Inverno composto por um panelinha de cobre, 01 chocolate Belga de
400gs Callebaut, o1 cartao com receita de como prepara um Fondue de Chocolate assinado pela Chef Carolina
Machado

7 - BRINDES:

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/07/2020 00:00 a 31/07/2020 23:59

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

60,00 3.000,0050 Kit Inverno composto por um panelinha de cobre, 01 chocolate
Belga de 400gs Callebaut, o1 cartao com receita de como
prepara um Fondue de Chocolate

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

3.000,0050

9 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Para as vendas de produtos pelo e-commerce serão desclassificados pedidos com pagamentos não confirmados até a data de
vigência da campanha. Pedidos cancelados mesmo após a confirmação dos pagamentos serão desclassificados.

10 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A entrega será feira via Correios ou Transportadora para o endereço cadastrado no site Orthocrin. O Brinde não será enviado
juntamente com os produtos adquiridos pelo e-commerce, podendo ser enviado após o recebimento dos produtos. : Os  brindes
serão entregues em até 30 dias após a data final da compra, sem qualquer ônus para os contemplados.
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11 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
Fica a critério da Orthocrin a resolução de casos ocultos que porventura aconteçam.
Esta campanha será válida para o estado de MG, SP, ES, RJ, BA, GO e DF
Limitada a 50 Brindes
Periodo da Campanha: de 01 de julho de 2020 a 31 de julho de 2020 ou até esgotarem os estoques

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.

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 18/06/2020 às 17:28, 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 LWU.RAJ.PZM
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