
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Troco Premiado Irani

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 06.008630/2020

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: SUPERMERCADOS IRANI LTDA
Endereço: BRASIL Número: 1479 Bairro: SAO CRISTOVAO Município: CASCAVEL UF: PR CEP:85816-290
CNPJ/MF nº: 75.864.728/0001-60

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
PR

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
24/08/2020 a 30/11/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
24/08/2020 a 29/11/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
FORMA DE PARTICIPAR:
- A promoção é aberta a todos os consumidores pessoa física da rede Irani Supermercados Irani Ltda, que fizeram
adesão ao sistema de troco digital Troco Simples, desde que obedecidos os demais requisitos deste Regulamento.

MECÂNICA DA PROMOÇÃO:
-  A cada transação com pagamento realizado nas lojas do Supermercados Irani Ltda, cujo valor referente ao troco
em espécie (se houver) seja creditado na plataforma de troco digital Troco Simples, de qualquer valor, o cliente terá
direito a 01 (um) cupom de participação.
- Após realizar o depósito, é necessário que o cliente faça adesão voluntária ao sistema de troco digital Troco
Simples, baixando o aplicativo e efetuando seu cadastramento.
- Não participam desta promoção os produtos vetados pelo artigo 10 do Decreto nº. 70.951 de 09/08/72
(medicamentos, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de
estampido).
- Assim que o crédito do troco na plataforma do Troco Simples for realizado, o sistema irá imprimir após o
comprovante do crédito um cupom para participação.
- O cupom deverá ser preenchido obrigatoriamente de forma legível com os todos os dados pessoais do
participante que utilizou o Troco Digital na plataforma do Troco Simples, contendo: a) Nome completo, b) Telefone,
c) CPF, bem como responder a pergunta promocional: “Qual Supermercado possui sistema de Troco Digital?”.
Resposta: (x) Irani Supermercados ( ) Outros
- Os cupons deverão ser depositados nas urnas presentes em uma das quatro lojas do Irani Supermercados,
dentro do período acima indicado.

G) Os consumidores poderão participar com quantos cupons conseguirem acumular ao longo do período de
participação, uma vez que cada um deles representa a condição de compra descrita neste Regulamento.

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
Qual Supermercado possui sistema de Troco Digital?
( ) Irani Supermercados
( ) Outros
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8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 28/09/2020 15:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 24/08/2020 00:00 a 27/09/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Brasil NÚMERO: 1479 BAIRRO: Pacaembu
MUNICÍPIO: Cascavel UF: PR CEP: 85816-302
LOCAL DA APURAÇÃO: Piso da Loja

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

269,90 269,901 Cafeteira Nescafé Dolce Gusto Mini ME DMM00 Arno 1

269,90 269,901 Cafeteira Nescafé Dolce Gusto Mini ME DMM00 Arno 2

269,90 269,901 Cafeteira Nescafé Dolce Gusto Mini ME DMM00 Arno 3

269,90 269,901 Cafeteira Nescafé Dolce Gusto Mini ME DMM00 Arno 4

DATA: 26/10/2020 15:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 24/08/2020 00:00 a 25/10/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Brasil NÚMERO: 1479 BAIRRO: Pacaembu
MUNICÍPIO: Cascavel UF: PR CEP: 85816-302
LOCAL DA APURAÇÃO: Piso da Loja

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

268,90 268,901 Máquina de Café Nespresso Essenza Mini D30 com Kit Boas
Vindas

1

268,90 268,901 Máquina de Café Nespresso Essenza Mini D30 com Kit Boas
Vindas

2

268,90 268,901 Máquina de Café Nespresso Essenza Mini D30 com Kit Boas
Vindas

3

268,90 268,901 Máquina de Café Nespresso Essenza Mini D30 com Kit Boas
Vindas

4

DATA: 30/11/2020 15:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 24/08/2020 00:00 a 29/11/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Brasil NÚMERO: 1479 BAIRRO: Pacaembu
MUNICÍPIO: Cascavel UF: PR CEP: 85816-302
LOCAL DA APURAÇÃO: Piso da Loja

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

269,90 269,901 Cafeteira Nescafé Dolce Gusto Mini ME DMM00 Arno – Preta 1

269,90 269,901 Cafeteiras Nescafé Dolce Gusto Mini ME DMM00 Arno –
Preta

2

269,90 269,901 Cafeteiras Nescafé Dolce Gusto Mini ME DMM00 Arno –
Preta

3

269,90 269,901 Cafeteiras Nescafé Dolce Gusto Mini ME DMM00 Arno –
Preta

4

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

3.234,8012

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
- Os Sorteios serão executados na loja do Irani Supermercados situado na Avenida Brasil, 1479 – Cascavel (PR), sempre às
15h00 nas seguintes datas: 28/09/20, 26/10/20 e 30/11/20.
- A Apuração será manual e aleatória, com a retirada de um cupom por vez.
- Em cada uma das datas acima descritas serão realizadas quatro apurações, com um prêmio para os cupons depositados em
cada uma das lojas, conforme descrito abaixo:
a) 28/09/20: 4 (quatro) Cafeteiras Nescafé Dolce Gusto Mini ME DMM00 Arno – Preta, uma por apuração;
b) 26/10/20: 4 (quatro) Máquinas de Café Nespresso Essenza Mini D30 com Kit Boas Vindas – Vermelha, uma por apuração
c) 30/11/20: 4 (quatro) Cafeteiras Nescafé Dolce Gusto Mini ME DMM00 Arno – Preta, uma por apuração.
- Nos termos da legislação em vigor, não será permitida a conversão do prêmio em dinheiro ou, ainda, a sua
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substituição por outro, bem como a transferência do prêmio à terceiro, que não o contemplado, em data anterior à sua efetiva
entrega e integralização ao patrimônio deste.
- Ao final de cada apuração, os cupons contemplados serão fotocopiados e seus originais retornarão para a urna para participar
das próximas apurações.

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
- Para validação do cupom para participar do sorteio, o CPF informado no cupom deverá ser portador com cadastro ativo no
sistema Troco Simples, bom como ter instalado o aplicativo do sistema em seu Smartphone e complementado o cadastro. O
aplicativo poderá ser baixado a qualquer tempo anterior aos sorteios, através do Google Play ou AppStore. Além do mais, os
cupons deverão estar preenchidos na íntegra e com as informações legíveis. Caso a pergunta não esteja respondida
corretamente (Irani Supermercados) e o CPF informado não esteja na base de clientes que fizeram o download do aplicativo e
completaram o cadastro, o cupom fica automaticamente desclassificado. Não serão válidos cupons entregues nas lojas fora do
período desta promoção.
- Não terá validade a apresentação de cupons que não preencham as condições básicas da presente promoção, e que
impossibilitem a verificação de sua autenticidade, valendo apenas cupons originais.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
Os resultados dos sorteios serão divulgados nas mídias sociais da rede Irani Supermercados, no site www.superirani.com.br,
bem como através de cartazes afixados nas lojas da rede. Os contemplados também serão informados via telefonema.

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
- O prêmio distribuído será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus para o contemplado. O prazo para entrega do
prêmio é de até (30) dias a contar da data do sorteio ou de apuração do resultado do concurso.
- O direito ao prêmio prescreve em 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da apuração. Dez dias após o prazo de
caducidade, o valor correspondente ao prêmio prescrito será recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União.

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
- Não poderão participar desta promoção os proprietários do Irani Supermercados e seus descendentes ou ascendentes ou
funcionários. O banco de dados de tais pessoas estará à disposição para consulta por ocasião da apuração, quando os cupons
de pessoas impedidas serão desclassificados.
- Este regulamento está disposto também em todas as lojas dos Supermercados Irani Ltda, bem como no site
www.superirani.com.br.
- Os Supermercados Irani Ltda não se responsabilizam por outras despesas que os premiados porventura venham a ter para
usufruir dos prêmios.
- As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes das promoções autorizadas deverão ser,
preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, posteriormente, submetidas a SECAP/ME, quando o
participante não optar pela reclamação direta aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor.
- A participação nesta promoção caracteriza a aceitação e o reconhecimento integral dos termos e condições deste
Regulamento e serve como declaração de que o participante ganhador não tenha qualquer embargo fiscal, legal ou outro que o
impeça de receber e/ou usufruir o prêmio concedido.
- Fica, desde já, eleito o foro da Comarca do domicílio do participante para solução de quaisquer questões referentes à presente
Promoção.

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;

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;
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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 Talita Nunes de Paiva , Chefe de Divisão, em
22/07/2020 às 17:39, 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 NLA.ZBA.BRI
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