
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

GANHE PRÊMIOS CARTÃO IRANI

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 06.009942/2020

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:
10/11/2020 a 01/02/2021

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
10/11/2020 a 31/01/2021

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
1)	SOBRE A PROMOÇÃO
1.1.	A promoção “GANHE PRÊMIOS CARTÃO IRANI” é uma ação promocional, modalidade assemelhada a
concurso, realizada por SUPERMERCADOS IRANI LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob 75.864.728/0001-60, com
sede na Avenida Brasil, 1479, São Cristóvão, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.816-302.
1.2	Participam da promoção as lojas do Supermercados Irani Ltda localizadas nos bairros Jardim Floresta,
Pacaembu, Recanto Tropical e Alto Alegre, todas na cidade de Cascavel (PR). O endereço e horário de
funcionamento de cada uma das lojas poderão ser consultados em www.superirani.com.br
1.3	A promoção é aberta a todos os consumidores pessoa física da rede Irani Supermercados Irani Ltda, portadores
do Cartão Irani Private Label que efetuarem compras durante o período da promoção, desde que obedecidos os
demais requisitos deste Regulamento.    Não participam dessa promoção as modalidades do Cartão Irani Vale
Alimentação e Cartão Irani Convênio.
1.4	Durante o período da promoção, a cada R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em compras pagas com o Cartão
Irani terá direito a um cupom para concorrer aos prêmios descritos neste Regulamento.

2)	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
2.1.	Serão consideradas, nesta promoção, as compras realizadas entre os dias 10.11.2020 a 31.01.2021. Este
intervalo de tempo é denominado “período de compras”.
2.2.	O Período de Participação da promoção será entre os dias 10.11.2020 a 31.01.2021.

3)	MECÂNICA DA PROMOÇÃO
3.1.	A cada R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em compras pagas com o Cartão Irani Private Label (exceto Cartão
Irani Vale Alimentação ou Cartão Irani Convênio) nas lojas do Supermercados Irani Ltda, o cliente terá direito a 01
(um) cupom de participação.
3.2.	Ao realizar o pagamento das compras utilizando o Cartão Irani Private Label a partir de R$ 150,00 juntamente
com o cupom fiscal será gerado um voucher, que dará direito a um cupom de participação a cada múltiplo de R$
150,00.
3.3 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).
3.4. O participante deverá apresentar o Cartão Irani Private Label utilizado para pagar as compras, juntamente com
voucher emitido com o cupom fiscal no balcão de atendimento das lojas do Irani Supermercados, e irá receber o(s)
cupom(ns) de participação, conforme quantidade indicada no voucher.
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Na entrega do cupom com o voucher, o mesmo será carimbado, não podendo ser reapresentado.
3.5	A troca dos vouchers pelos cupons poderá ser feita a qualquer momento dentro do período de realização da
promoção.
3.6	Para distribuição dos cupons, não serão considerados compras inferiores ao valor de R$ 150,00 (cinquenta
reais) ou inferiores aos seus múltiplos, não sendo possível o acúmulo de cupons fiscais para realizar a troca por
cupons para participar do sorteio.
3.7	A participação na promoção é individualizada, e não poderá, em hipótese alguma, transferir e/ou dividir com
outro participante qualquer valor residual, independentemente do grau de parentesco e/ou amizade.
3.8. O cupom deverá ser preenchido obrigatoriamente de forma legível com os todos os dados pessoais do
participante que efetuou a compra, sendo este  o  titular do Cartão Irani Private Label, contendo: a) nome completo,
b) telefone, c) CPF, d) endereço completo, e) cidade, f) estado, bem como responder a pergunta promocional:
“Qual o Cartão que Sorteia Prêmios para Você?”. Resposta: ( ) Cartão Irani ( ) Outros
3.9	Os cupons deverão ser depositados nas urnas presentes em uma das quatro lojas do Irani Supermercados,
dentro do período acima indicado
3.10	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.
3.11	Para validação do cupom para participar do sorteio, o CPF informado no cupom deverá ser portador com
cadastro ativo no Cartão Irani Private Label. O Cartão Irani Private Label poderá ser solicitado em qualquer loja da
rede Irani Supermercados. Além do mais, os cupons deverão estar preenchidos na íntegra e com as informações
legíveis. Caso a pergunta não esteja respondida corretamente (Cartão Irani) e o CPF informado não esteja na base
de clientes ativos portadores do Cartão Irani, o cupom fica automaticamente desclassificado. Não serão válidos
cupons entregues nas lojas fora do período desta promoção.

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
: “Qual o Cartão que Sorteia Prêmios para Você?”. Resposta: ( ) Cartão Irani ( ) Outros

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 07/12/2020 15:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 10/11/2020 00:00 a 06/12/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Brasil NÚMERO: 1479 COMPLEMENTO: A data/hora inicial do período de
participação de BAIRRO: Pacaembu
MUNICÍPIO: Cascavel UF: PR CEP: 85816-302
LOCAL DA APURAÇÃO: Piso da Loja

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

400,00 1.600,004 Crédito na Fatura no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) 1

DATA: 04/01/2021 15:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 07/12/2020 00:00 a 03/01/2021 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

400,00 400,001 Crédito na Fatura no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) 1

DATA: 01/02/2021 15:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 04/01/2021 00:00 a 31/01/2021 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

400,00 400,001 Crédito na Fatura no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) 1
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9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

2.400,006

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: 07/12/20, 04/01/21 e 01/02/21.
- Em cada uma das datas acima descritas será realizada uma apuração, exceto no sorteio do dia 07/12/20, quando serão
realizadas 4 apurações.
- Na apuração do dia 07/12/20 As urnas de cada uma das lojas participantes serão lacradas quando finalizado o prazo de
participação dos sorteios e os cupons levados para o local onde será centralizada as apurações. Serão realizadas quatro
apurações, com o sorteio de um cupom de cada uma das urnas.
- Nas apurações dos dias 04/01/21 e 01/02/21 As urnas de cada uma das lojas participantes serão lacradas quando finalizado o
prazo de participação dos sorteios e os cupons levados para o local onde será centralizada a apuração. No local de apuração,
os cupons depositados em cada uma das lojas serão acondicionados com os cupons das demais lojas, sendo realizada uma
única apuração em cada uma destas datas.
- Os cupons depositados nas urnas participam de uma única apuração.

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
5.5	Os participantes serão desclassificados automaticamente se houver: (I) fraude comprovada,
(II) impedimento previsto neste regulamento.

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:
5)	ENTREGA DOS PRÊMIOS
5.1.	Cessão de direito de imagem: Ao participar da promoção, o participante cede ao Supermercados Irani Ltda, por prazo de 12
meses a contar da data do sorteio seus direitos de imagem e áudio decorrentes do registro da promoção em qualquer meio
audiovisual, bem como a divulgação de seus endereços fixos, eletrônicos, telefones e demais dados constantes no cupom. Os
direitos de imagem e áudio cedidos pelos participantes serão utilizados como objeto de divulgação dos ganhadores da
promoção dentro e fora das lojas do Supermercados Irani Ltda. A cessão do direito de imagem do ganhador abrange as
seguintes modalidades de utilização: a) fixação em qualquer suporte material apto a reprodução de imagens e imagens
conjugadas com som, podendo, ainda, ser reproduzida em qualquer suporte material tal como “home vídeo”, “vídeo-laser disc”,
digital vídeo disc (DVD) e similares, “CDROM”, internet, etc. e difundida através de qualquer meio de projeção, transmissão,
difusão e divulgação dos Supermercados Irani Ltda, bem como em quaisquer processos de reprodução e exibição, existentes no
Brasil; b) inclusão em catálogos, folhetos, cartazes e demais materiais gráficos que tenham a finalidade de divulgar os
Supermercados Irani Ltda, sem qualquer ônus e restrição de território, número de exibições e exemplares que venham a ser
distribuídos.
5.2.	A premiação é pessoal e intransferível, sendo o valor do prêmio pago exclusivamente  em crédito na fatura do titular do
Cartão Irani Private Label participante.
5.3	O prêmio distribuído será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus para o contemplado.
5.4	O crédito na fatura do titular do cartão poderá ser feito em até 30 dias da data do sorteio.  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.

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
6)	DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1	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.
6.2	Este regulamento está disposto também em todas as lojas dos Supermercados Irani Ltda, bem como no site
www.superirani.com.br.
6.2	Os Supermercados Irani Ltda não se responsabilizam por outras despesas que os premiados porventura venham a ter para
usufruir dos prêmios.
6.3	As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes das promoções autorizadas deverão ser,
preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, posteriormente, submetidas a esta SECAP/ME o, quando o
participante não optar pela reclamação direta aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
6.4	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.
6.5	Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do participante, para solução de quaisquer questões referentes ao
Regulamento da presente Promoção.

15 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da
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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.

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 Talita Nunes de Paiva , Chefe de Divisão, em
03/11/2020 às 11:55, 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 PXC.RFB.HUH
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