
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Show de Prêmios 10 Anos de Revolução

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 06.011026/2020

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: ITANET CONECTA LTDA
Endereço: CORONEL JOSE BASTOS Número: 1039 Bairro: MARECHAL CASTELO BRANCO Município:
ITAPERUNA UF: RJ CEP:28300-000
CNPJ/MF nº: 12.520.520/0001-04

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
ES RJ

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
06/12/2020 a 16/05/2021

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
06/12/2020 a 15/05/2021

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
A promoção “Show de Prêmios 10 anos de Revolução”, a ser realizada pela Itanet, no período de participação
compreendido entre os dias 06 de dezembro de 2020 à 15 de maio de 2021, nas cidades de atuação da Itanet, nos
Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, é aberta a qualquer pessoa física, maior de 18 anos, que queira
participar, desde que seja validamente inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia –
CPF/ME e que observem os seguintes requisitos:
a) Ser cliente Itanet, assinante de um plano da grade atual, que esteja com o contrato em situação regular,
adimplente e ativo, tendo direito a receber 1 (um) cupom promocional, devendo retirá-lo em loja.
b) O cliente que realizar Upgrade de velocidade, assinando um plano da nova grade Itanet, contratando-o por um
período de 12 meses. Receberá 2 (dois) cupons promocionais;
c) Cliente antigo que realize Upgrade de velocidade, assinando um plano da nova grade Itanet, contratando-o por
um período de 12 meses, receberá 1 (um) cupom promocional por cada ano de contratação anterior.
Considera-se como “Cliente Antigo” aquele que possua contrato ativo com a Itanet há mais de 1 (um) ano.
d) Sendo NOVO ASSINANTE, realizar a contratação de um dos planos da nova grade Itanet, cujo contrato vigerá
por 12 meses. Este receberá 1 (um) cupom promocional;
Considera-se como “NOVO ASSINANTE” aquele que não possuía anteriormente plano de internet ativo com a
Itanet.
e) Sendo NOVO ASSINANTE, realizar contratação de plano da grade atual no valor de R$ 89,90 (oitenta e nove
reais e noventa centavos) mensal ou plano superior a este, cujo contrato vigerá por 12 meses. Este receberá 2
(dois) cupons promocionais;
Considera-se como “NOVO ASSINANTE” aquele que não possuía anteriormente plano de internet ativo com a
Itanet.
f) O participante deve estar com contrato ativo e todas as suas mensalidades em dia no momento do sorteio.
g) Ter Preenchido corretamente os dados no cupom, sendo eles; Nome Completo do participante Cliente Itanet,
Documento de Identificação, endereço completo de residência e Telefone para contato.
h) Os cupons serão disponibilizados pela empresa, devendo o participante preencher corretamente os seus dados
e depositá-lo na urna de promoção nas lojas Itanet.
i) O participante pode se dirigir até uma de nossas lojas, para preencher o cupom com o auxílio e/ou suporte dos
atendentes e o mesmo deverá depositar o cupom na urna.
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j) O cliente poderá solicitar suporte para preenchimento do cupom via atendimento telefônico, Whatsapp, Facebook
ou direct no Instagram da Itanet.

7 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 16/05/2021 17:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/12/2020 08:00 a 15/05/2021 12:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Coronel José Bastos NÚMERO: 1039 BAIRRO: Marechal Castelo Branco
MUNICÍPIO: Itaperuna UF: RJ CEP: 28300-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Itanet

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

42.300,00 42.300,001 Automóvel da Marca FIAT, Modelo MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P
2020

1

1.078,80 1.078,801 Plano de Internet com 01 (um) ano de mensalidade grátis. 2

1.999,00 1.999,001 Bicicleta Caloi 21 Marchas 3

1.078,80 1.078,801 Plano de Internet com 01 (um) ano de mensalidade grátis. 4

1.599,00 1.599,001 Celular Motorola One Vision 5

1.078,80 1.078,801 Plano de Internet com 01 (um) ano de mensalidade grátis. 6

2.852,73 2.852,731 Notebook Samsung Book NP550 15 I3 4GB 7

1.078,80 1.078,801 Plano de Internet com 01 (um) ano de mensalidade grátis. 8

1.799,00 1.799,001 Televisor 50 LED SMART UHD 9

1.078,80 1.078,801 Plano de Internet com 01 (um) ano de mensalidade grátis. 10

13.290,00 13.290,001 Moto HONDA CG 160 FAN 11

1.078,80 1.078,801 Plano de Internet com 01 (um) ano de mensalidade grátis. 12

1.999,00 1.999,001 Bicicleta Caloi 21 Marchas 13

1.078,80 1.078,801 Plano de Internet com 01 (um) ano de mensalidade grátis. 14

1.599,00 1.599,001 Celular Motorola One Vision 15

1.078,80 1.078,801 Plano de Internet com 01 (um) ano de mensalidade grátis.v 16

2.852,73 2.852,731 Notebook Samsung Book NP550 15 I3 4GB 17

1.078,80 1.078,801 Plano de Internet com 01 (um) ano de mensalidade grátis. 18

1.799,00 1.799,001 Televisor 50 LED SMART UHD 19

1.078,80 1.078,801 Plano de Internet com 01 (um) ano de mensalidade grátis. 20

13.000,00 13.000,001 Moto HONDA CG 160 FAN 21

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

95.877,4621

9 -  FORMA DE APURAÇÃO:
9.1 Apuração será feita de modo manual, sendo sorteado aleatoriamente 01 (um) cupom para cada prêmio dentre os cupons
contidos na urna. A transmissão do sorteio será feita ao vivo, com resultado em tempo real, através de transmissão nas redes
sociais da Itanet.
9.2 Os cupons das urnas localizados nas lojas Itanet serão recolhidos às 12:00horas do dia 15/05/2021 e serão todos colocados
em uma única urna para a realização do sorteio.
9.3. O cupom sorteado para qualquer um dos prêmios desta promoção estará automaticamente excluído de
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participação do sorteio dos demais prêmios.

10 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO

10.1 Não poderão participar dessa promoção:
a) Menores de 18 anos;
b) Funcionários e sócios da empresa realizadora;
c) Clientes que possuam contratações na modalidade de permuta.

10.2 Serão imediatamente desclassificados:
10.2.1 Os cupons de participação que não sejam originais, se encontrarem rasurados ou ilegíveis, preenchidos e/ou respondidos
a lápis, pertencerem a pessoas impedidas de participar e/ou não apresentarem dados suficientes à identificação ou localização
do participante;
10.2.2 Os cupons que estejam preenchidos em nome de pessoas que não sejam clientes Itanet;
10.2.3 O participante que no momento do sorteio estiver com contrato inativo e/ou com mensalidade(s) em atraso;
10.2.4 Será desclassificada desta promoção, a qualquer momento, a participação com fraude comprovada; efetuada por meio
da obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita; ou que não cumpra quaisquer das condições deste Plano de Operação.
10.2.5 Todas as situações acima, dentre outras quando identificadas, serão consideradas a qualquer momento, como infração
aos termos do presente Plano de Operação ensejando o impedimento da participação com imediato cancelamento do cadastro
deste participante ou, a sua desclassificação mesmo após a realização da apuração, sem prejuízo, das medidas cabíveis a
serem promovidas pela mandatária em face do infrator.
10.2.6 Caso esta constatação ocorra antes ou no ato da apuração, um novo cupom será retirado da urna, até que se encontre
um cupom válido com a indicação do ganhador correspondente, sendo que em caso de verificação posterior, a desclassificação
acarretará no recolhimento por parte da Itanet, do valor do prêmio aos cofres da União Federal.

11 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
11.1 O resultado da promoção e os nomes dos contemplados serão divulgados em peças publicitarias, em até 30 dias corridos
após a apuração.
11.2 Os contemplados serão comunicados do resultado da promoção pelo envio de e-mail, telegrama ou carta com aviso de
recebimento (AR), bem como por contato telefônico, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos do sorteio, de acordo com os
dados cadastrais informados quando da inscrição na promoção. Os participantes são responsáveis por manterem seus dados
cadastrais atualizados junto às promotoras.
11.3 A divulgação da promoção poderá ser feita através de materiais de ponto de venda, mídia impressa, convencional e digital,
poderá, ainda, ser realizada nas lojas físicas Itanet, redes sociais e no site www.itanet.com.br.

12 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
12.1 Os prêmios serão entregues aos ganhadores no local do sorteio ou em comum acordo com estes.
12.2 O prêmio será entregue pela mandatária em até 30 (trinta) dias após a apuração dos resultados aos ganhadores e/ou
publicamente, livre e desembaraçado de quaisquer ônus.
12.3 No ato de recebimento do prêmio, o participante contemplado deverá assinar o “Termo de Quitação e Recibo de Entrega
do Prêmio”. Devendo ainda, apresentar e entregar cópia autenticada do seu RG e CPF que, juntamente com o recibo,
constituirão prova de entrega do prêmio, os quais serão mantidos sob guarda, pelo prazo de 03 (três) anos, após o término da
promoção.
12.4 Na hipótese do contemplado não poder receber pessoalmente o prêmio, por qualquer razão, será admitida sua
representação por meio de procuração, em conformidade com a legislação vigente, devendo o contemplado constituir
procurador por meio de mandato, por instrumento público ou particular, com firma reconhecida e poderes específicos para o fim
que se destina. O representante legal deverá no ato do recebimento do prêmio, apresentar e entregar uma cópia autenticada do
RG e CPF seu e do contemplando, juntamente com o recibo de entrega do prêmio.
12.5 Na eventualidade de quaisquer contemplados virem a falecer antes da entrega do prêmio, o respectivo prêmio será
entregue ao espólio, na pessoa do seu inventariante, de acordo com a legislação vigente, devendo tal direito ser exercido em
até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena dos prêmios virem a ser recolhidos como renda aos Cofres da União Federal.

13 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.1 O Regulamento completo desta promoção será disponibilizado nas lojas físicas Itanet, redes sociais e no site
www.itanet.com.br., sendo que a participação na promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os seus termos e
condições.
13.2 Para todos os efeitos de direito, a mandatária considera que o participante tem pleno conhecimento de todas as regras
contidas no Regulamento da PROMOÇÃO.
13.3 Os Participantes se responsabilizam integralmente, nos termos da lei, pela veracidade e exatidão das informações
prestadas em seu cadastro, de modo que qualquer tentativa de criar falsa identidade, idade, endereço eletrônico ou físico,
CPF/MF, e outros dados que se fizerem necessários, será considerada como infração à legislação e aos termos do regulamento
da promoção. Essa prática poderá, ainda, caracterizar crime, sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação em
vigor.
13.4 Os ganhadores autorizam, desde já, como consequência da conquista do prêmio, a utilização, pela empresa promotora ou
suas agências, de seus nomes, imagens e sons de voz, depoimentos, em qualquer um dos meios
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escolhidos, para divulgação desta campanha, sem qualquer tipo de pagamento ou ônus, concordando em assinar a
documentação pertinente se solicitado pela mandatária.
13.5 Eventuais dúvidas oriundas desta promoção poderão ser sanadas pelo telefone 22 3811.1600 e/ou encaminhadas ao e-
mail jrd@itanetbandalarga.com.br. Caso persistam, poderão ser encaminhadas à Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas,
Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia – SECAP/ME ou a qualquer outro órgão que venha a ser
determinado. As reclamações devidamente fundamentadas acerca desta promoção poderão, ainda, serem direcionadas aos
órgãos locais de defesa do consumidor.
13.6 Os prêmios CARRO E MOTO serão entregues livre de qualquer ÔNUS ao consumidor, assim fica na responsabilidade da
Itanet despesas como, transferência do veículo para o nome do contemplado, pagamento do IPVA, seguro obrigatório,
emplacamento e licenciamento.
13.7 Os ganhadores dos planos de internet receberão a isenção da mensalidade durante 01 (um) ano. Após esse período,
encerra-se o direito imediatamente. Ressalta-se que a prestação do serviço é condicionada a análise de viabilidade técnica da
Itanet no local escolhido para a instalação.
13.8. A ITANET não se responsabiliza por qualquer vício, oculto ou aparente, em qualquer um dos prêmios que não tenham sido
produzidos pela ITANET. Na hipótese de ser verificada qualquer falha no prêmio, o participante contemplado deverá recorrer
aos fabricantes e demais responsáveis constantes na respectiva nota fiscal.
13.9. O participante da Promoção autoriza que a ITANET compartilhe com as agências operadoras da promoção, os dados
pessoais necessários à execução das operações relacionadas à Promoção e exclusivamente para este fim.
13.10. O compartilhamento dos dados pessoais citados no item anterior tem como finalidade atrelar os números da sorte aos
participantes da promoção, bem como viabilizar a entrega da premiação aos contemplados.
13.11. O participante da Promoção autoriza ainda que a ITANET compartilhe os dados pessoais com empresa prestadora de
serviços por ela contratada com vistas exclusivamente à execução de atividades relacionadas à operação desta Promoção.
13.12. Todos os dados pessoais e informações compartilhadas serão utilizados exclusivamente para execução das atividades
relacionadas a esta Promoção, e os documentos fornecidos poderão ser guardados pelo prazo de 3 anos.

14 -  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; à exceção das promoções comerciais realizadas por concessionária ou permissionária
de serviço de radiodifusão, nos termos do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971;

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.
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Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, em 03/12/2020 às 00:14, 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 QSU.WDT.PSW
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