
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Lingerie Nova Iphone Novo

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 01.010636/2020

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: CAIRO BENEVIDES INDUSTRIA DE CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA
Endereço: VIRGILIO BRANDAO Número: 639 Bairro: AUTRAN NUNES Município: FORTALEZA UF: CE
CEP:60526-640
CNPJ/MF nº: 07.421.132/0001-36

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Sorteio

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
01/12/2020 a 25/01/2021

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
01/12/2020 a 31/12/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
A Promoção “Lingerie Nova Iphone Novo" (“Promoção”) será realizada no período de 01 de dezembro de 2020 a 25
de janeiro de 2021, sendo o período de participação de 01 de dezembro até 31 de dezembro de 2020, ocorrendo
em todas as lojas da rede Liebe (lojas físicas e loja virtual) e lojas parceiras revendedoras dos produtos Liebe de
todo o território nacional, cadastradas em nosso banco de dados, restringindo-se às compras que obedecerem aos
requisitos deste Regulamento.

Poderá participar da Promoção qualquer cliente, pessoa física, residente em território nacional, que cumprir os
seguintes requisitos, das seguintes formas:

a) Efetuar compras de peças da marca Liebe independente do valor, exclusivamente nas Lojas participantes (lojas
físicas, loja virtual e revendedores cadastrados no hotsite da Campanha) durante o período de participação.

b) Efetuar o cadastro no hotsite da Campanha www.liebelingerie.com.br\sorteio, na página inicial, informando o
nome, CPF, telefone e e-mail do titular da compra;

c) Cadastrar os produtos adquiridos.

d) Anexar da nota fiscal de compra correspondente

A cada produto Liebe comprado exclusivamente nas condições e no período mencionado acima, o participante
receberá um número da sorte, por e-mail, composto por número de ordem e série, para concorrer nesta Promoção.

Por exemplo, um cliente em uma compra de 5 (cinco) produtos sendo 3 (três) produtos da marca Liebe, receberá
03 (três) números da sorte.

Fica ainda determinado que a compra acima citada não deverá, necessariamente, constar em uma única
nota/cupom fiscal, representando, portanto, uma única compra.

Esta Promoção não é cumulativa. Assim, os produtos adquiridos antes ou depois do período descrito nesse
regulamento serão prontamente desconsiderados para efeitos de atribuição do Número da Sorte;
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não podendo serem somados a uma compra posterior para este fim.

Os Números da Sorte serão armazenados em um banco de dados central e distribuídos de maneira aleatória de
modo a não haver duplicidade. Essa operação ocorrerá de modo online.

Tanto nos pontos de venda quanto na loja virtual o Número da Sorte será gerado conforme regra de elegibilidade
prevista neste Regulamento, após o cadastro no hot site da campanha www.liebelingerie.com.br\sorteio na forma
prevista neste Regulamento.

O sistema do hot site será responsável por calcular automaticamente a quantidade de números da sorte da
transação para atribuir os respectivos números da sorte em cada operação de compra. O Número da sorte será
enviado ao endereço eletrônico (e-mail) do cliente cadastrado no hotsite www.liebelingerie.com.br\sorteio.

Os Números da Sorte, em qualquer das hipóteses, estarão disponíveis para visualização no endereço eletrônico
informado em até 1 (um) dia útil após a realização do cadastro no hot site da Campanha.

A comunicação dos resultados poderá ser consultada pelos participantes no hotsite da promoção, assim como a
partir dos dados informados no cadastro. Os sorteados serão notificados, conforme previsto neste Regulamento.

Tendo em vista as características do ambiente da Internet, a empresa promotora não se responsabilizará por
inscrições que não forem realizadas por problemas de conexão, no servidor, ou em provedores de acesso dos
usuários, ou ainda por falta de energia elétrica, sem exclusão das demais situações decorrentes de caso fortuito ou
força maior.

Se ocorrerem incidentes que fogem totalmente do controle da equipe da empresa promotora, como, por exemplo,
casos fortuitos ou força maior, as datas de realização da promoção poderão ser alteradas. Nesses casos, as novas
datas serão amplamente divulgadas na forma de divulgação prevista neste Regulamento.

7 -  QUANTIDADE DE SÉRIES:
1

8 -  QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000

9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 25/01/2021 19:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/12/2020 00:00 a 31/12/2020 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 20/01/2021
NUMERAÇÃO DA(S) SÉRIE(S):
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Virgilio Brandão NÚMERO: 639 BAIRRO: Autran Nunes
MUNICÍPIO: Fortaleza UF: CE CEP: 60526-640
LOCAL DA APURAÇÃO: Por redes sociais e site oficial da empresa promotora

PRÊMIOS

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

3 iPhone 11 Apple Preto, 64GB
Desbloqueado

4.500,00 13.500,00 0 0 1

10 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

13.500,003

11 -  FORMA DE APURAÇÃO:
Regra de Formação dos Elementos Sorteáveis  SÉRIE ÚNICA: Será emitida a série de número 0, composta por 100000
números.  ELEMENTO SORTEÁVEL: Serão gerados 100000 Elementos sorteáveis de 0 a 99.999 por série;  NÚMERO DA
SORTE: Será formado por 6 números, sendo que o primeiro número corresponde à série e os 5 últimos números ao
ELEMENTO SORTEÁVEL, conforme exemplo abaixo: Exemplo: 1/12.345 = 1(série); 12.345(elemento sorteável).  Data do
Sorteio da Loteria Federal: Caso a Extração da Loteria Federal não venha a ocorrer na data prevista, por qualquer motivo, será
considerada para efeitos de apuração do resultado desta Promoção, a data da Extração da Loteria
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Federal subsequente.  Regra de Apuração do elemento sorteável:   A definição do  elemento sorteável  se dará a partir dos
prêmios da Extração da Loteria Federal, lidos de cima para baixo, por meio da combinação das unidades simples do primeiro ao
quinto prêmio;  Número da sorte contemplado:    Série apurada seguida do elemento sorteável apurado.  Regra de Apuração
dos Contemplados:  (por Apuração)  Para determinação do primeiro participante contemplado, este deve possuir o “Número da
sorte” que coincide exatamente com o “Número da Sorte contemplado” e atender aos critérios de participação. Os demais
contemplados serão determinados pelos “Elementos sorteáveis” imediatamente posteriores. Um “Número da Sorte” não pode
ser contemplado mais de uma vez na mesma apuração;

  Aproximação:   No caso de não ter sido distribuído o “Número da sorte” apurado ou não atenda aos critérios de participação, a
determinação do primeiro participante contemplado será o “Elemento sorteável” imediatamente superior, dentro da mesma série,
ou, na falta deste, o imediatamente inferior, repetindo-se tal procedimento até que se encontre um “Elemento sorteável”
distribuído mais próximo ao apurado com base no resultado da loteria federal. No caso de se alcançar o número sequencial
inicial ou final, buscar-se-á apenas os imediatamente superiores e inferiores, respectivamente.
Os demais contemplados serão determinados pelos “Elementos sorteáveis” imediatamente posteriores. Um “Número da Sorte”
não pode ser contemplado mais de uma vez na mesma apuração. Caso não tenha sido distribuído nenhum elemento sorteável
na série apurada, o valor correspondente ao prêmio será recolhido, pela empresa Promotora, ao Tesouro Nacional, como renda
da União, na forma da Lei.  Distribuição dos elementos sorteáveis:  A geração e distribuição dos elementos sorteáveis devem
ser feitas de forma aleatória.

12 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não poderão participar da promoção os funcionários da Empresa Promotora Mandatária, diretamente envolvidos com a criação,
produção e execução dessa Promoção; funcionários das Empresas Promotoras Aderentes, diretamente envolvidos com a
criação, produção e execução dessa Promoção; funcionários das agências de propaganda e Promoção envolvidos com a
criação, produção e execução dessa Promoção e/ou quaisquer outras pessoas funcionárias de empresas envolvidas
diretamente na presente Promoção.

Com o objetivo de cumprir o exposto no item acima, quando da verificação do número sorteado, se constatado que o
contemplado está incluído na relação das pessoas impedidas de participar, o prêmio correspondente será destinado a outro
participante de acordo com a regra prevista neste Regulamento.

O fornecimento de informações falsas, incorretas, inválidas ou imprecisas no cadastro junto às Promotoras, implicará na
desclassificação do participante, a qualquer momento. Esta prática poderá, ainda, caracterizar crime, sujeitando o infrator às
penalidades previstas na legislação em vigor.

As participações que não preencherem as condições básicas da Promoção, previstas neste Regulamento, não terão nenhuma
validade e os participantes serão automaticamente desclassificados.

Os interessados elegíveis menores de 18 (dezoito) anos, estarão autorizados a participar e a receber eventual objeto da
premiação desta promoção, desde que representados legalmente por seus pais ou responsáveis legais, nos termos do Código
Civil em vigor e atendidos os demais requisitos do presente Regulamento.

As compras canceladas até 01 (um) dia antes do sorteio, não poderão concorrer, pois o participante não está mais dentro do
quadro de critérios de participação. Neste caso, os números da sorte serão cancelados e não serão válidos.

A empresa promotora reserva-se o direito de desclassificar e excluir os participantes que apresentarem conduta no sentido de
manipular dolosamente a operação da promoção, bem como os participantes que tentarem fraudar ou burlar as regras
estabelecidas no presente regulamento.

13 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A Promoção será divulgada através das lojas Liebe, redes sociais, Internet e outros meios, a critério da Promotora.

O resultado da promoção completo será publicado no site da Promoção, www.liebelingerie.com.br\sorteio, em 25 de Janeiro de
2021 às 19h constando os nomes e os números da sorte contemplados. Os nomes e números dos ganhadores permanecerão
disponíveis no site durante 30 dias.

Este regulamento também está disponível no hotsite da Promoção, no endereço eletrônico www.liebelingerie.com.br\sorteio.

O contemplado autoriza as empresas Promotoras a utilizarem o seu nome, imagem, som de voz, direitos de propriedade
intelectual e de personalidade, de forma gratuita, em caráter, irrevogável, irretratável e universal, pelo prazo de 1 (um) ano,
contado da data de apuração, para divulgação da presente Promoção, em todo território nacional, em todos os meios de
comunicação, incluindo, mas sem se limitar a: televisão, jornal, rádio, revista, mídia exterior, Internet, rede sociais, lojas, entre
outros, não significando, implicando ou resultando em qualquer obrigação de divulgação ou de remuneração adicional.

14 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A partir dos dados informados no cadastro, os sorteados serão notificados através de e-mail cadastrado, de forma
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que o contemplado deverá retirar o prêmio, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do sorteio, em loja da empresa
promotora que será oportunamente indicada pela mesma ao contemplado.

Em caso de atraso da transportadora ou correios com a entrega do prêmio à loja promotora, o prazo de 30 (trinta) dias acima
mencionado poderá ser estendido pelo prazo estipulado pela transportadora ou correios.

Neste momento, o contemplado deverá assinar o Termo de Recebimento e Quitação do Prêmio e apresentar uma cópia de seu
CPF e RG.

Havendo a comprovação da tentativa de contato ao participante contemplado, por parte da Promotora, por 3 (três) vezes, sem a
correspondente  resposta  do  consumidor,  no  sentido  de  habilitar-se  ao  prêmio,  com  a  apresentação  da  documentação
correspondente, a empresa Promotora aguardará o prazo prescricional de 180 dias, não havendo contato, o valor referente à
essa premiação será recolhido à União, na forma da Lei.

Caso algum dos consumidores contemplados, depois de contatado pela Promotora, se recusar ou não fornecer os documentos
necessários à entrega do prêmio, a empresa Promotora aguardará o prazo prescricional e, caso a documentação necessária
não seja encaminhada, recolherá o valor referente a essa premiação à União, na forma da Lei.

O prêmio é pessoal e intransferível, não se responsabilizando a empresa Promotora por eventuais restrições que o contemplado
possa ter para usufruí-lo ou danos e prejuízos decorrentes do efetivo uso do prêmio.

Na eventualidade do participante sorteado ser menor, o seu responsável legal deverá receber o prêmio da promoção em seu
nome e, para tanto, deverá comprovar tal condição através de documentação pertinente.

Na eventualidade do consumidor contemplado vir a falecer, o prêmio será entregue ao seu inventariante, que deverá comprovar
tal condição. Na hipótese de não ter ainda a nomeação do inventariante, o prêmio permanecerá à disposição pelo prazo legal de
180 dias, contado do sorteio. Após esta data, será considerado prescrito e recolhido ao Tesouro, como renda da União.

Os prêmios serão entregues livres e desembaraçados de qualquer ônus para o contemplado.

Em nenhuma hipótese, será permitido ao contemplado realizar a troca de seu prêmio por qualquer outro, nem mesmo por
dinheiro.

15 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
A empresa deverá encaminhar à SECAP a Lista de Participantes, anexando na aba "Apurações" do sistema SCPC, os nomes e
números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da extração da Loteria.

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes desta Promoção deverão ser,
primeiramente, dirimidas pelas empresas Promotoras, e persistindo, submetidas à Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas,
Planejamento, Energia e Loteria – 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 das empresas Promotoras
e que comprometa a integridade da Promoção, estas serão submetidas à Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas,
Planejamento, Energia e Loteria – 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.

A participação na presente Promoção implica na aceitação total e irrestrita, bem como o reconhecimento integral de todas as
disposições do presente Regulamento, não cabendo aos Clientes qualquer tipo de recurso.

Os Participantes reconhecem e aceitam expressamente que a Promotora não poderá ser responsabilizada por qualquer dano ou
prejuízo oriundos da utilização do prêmio, tampouco possuem qualquer responsabilidade por quaisquer atos praticados pelos
Participantes no período de usufruto do prêmio.

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;
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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 Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, em 18/11/2020 às 21:55, 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 TKU.ZOI.JTR
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