
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

HEALTH DAY

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 06.011776/2021

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social:
CNPJ/MF nº: 25.011.605/0001-09

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
MG

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
01/03/2021 a 14/06/2021

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
01/03/2021 a 31/05/2021

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Na compra de cada unidade de polivitamínico da marca HEALTH DAY, o cliente terá direito a 01 (um) cupom, por
unidade adquirida.
Na compra do combo com 03 (três) polivitamínicos da marca HEALTH DAY, o cliente terá direito a 04 (quatro)
cupons, desde que realizada a compra dos produtos em um único ato.
Os cupons serão distribuídos mediante a apresentação do respectivo documento fiscal, que deverão ser
devidamente preenchidos e depositados nas urnas da promoção, localizadas nas unidades franqueadas
participantes, dentro da data e horário fixados neste instrumento.
Os cupons deverão ser preenchidos com os dados pessoais do participante (nome, CPF, telefone, endereço) bem
como com o número do cupom/documento fiscal e loja cujo produto, objeto da promoção comercial, foi adquirido.

PRAZO DE EXECUÇÃO DO PLANO:
O prazo de execução é de 106 (Cento e Seis) dias, com início previsto para o dia 01 de março de 2021 e término
em 31 de maio de 2021, com apuração dos contemplados em 14 de junho de 2021.

OBJETO DA PROMOÇÃO:
Alavancar as vendas de todos os polivitamínicos da marca Health Day, comercializados pela Rede de Franquias
Ótima Farma, exceto àqueles vetados pelo Artigo 10 do Decreto n.º 70.951/72, quais sejam: medicamentos, armas
e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados, bem como
outros produtos que venham a ser relacionados pelo Ministério da Fazenda.

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
Qual é a Rede de Drogarias que dá prêmios e energia?

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 14/06/2021 10:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/03/2021 08:00 a 31/05/2021 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Governador Valadares NÚMERO: 888 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Betim UF: MG CEP: 32600-212

Página 1 de  5



LOCAL DA APURAÇÃO: Auditório

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

1.149,00 1.149,001 Marca: PHILCO
Código do modelo: TV PH32B51DSGWA LED
Modelo: Smart TV 32" LED HD - ANDROID

1

1.149,00 1.149,001 Marca: PHILCO
Código do modelo: TV PH32B51DSGWA LED
Modelo: Smart TV 32" LED HD - ANDROID

2

1.149,00 1.149,001 Marca: PHILCO
Código do modelo: TV PH32B51DSGWA LED
Modelo: Smart TV 32" LED HD - ANDROID

3

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

3.447,003

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
- Até o dia 09 de junho de 2021, a empresa mandatária realizará o recolhimento das urnas em cada uma das unidades
franqueadas, sendo assegurado ao consumidor que inseriu corretamente o cupom na urna o direito de participação da
apuração.
- No ato de apuração, os cupons serão transferidos para uma única urna, ocasião em que haverá a retirada de tantos cupons
quantos se fizerem necessários, até que se encontre 03 (três) que, atendendo às condições de participação, com a resposta
correta à pergunta formulada e com os demais campos devidamente preenchidos, serão os titulares dos prêmios na respectiva
apuração.
- Os potenciais ganhadores serão anunciados a viva voz, no ato de cada apuração, sendo certo que a confirmação das
respectivas contemplações dependerá de verificação de cumprimento integral das condições de participação nos termos deste
Plano de Operação e do Regulamento da Operação Comercial.
- No ato da apuração dos contemplados, a pessoa jurídica autorizada elaborará ata detalhada da apuração, contendo, no
mínimo: data, horário, local, número do Certificado de Autorização, identificação do signatário, assinatura de 02 (duas)
testemunhas devidamente identificadas e relato dos fatos ocorridos.

Obs.: Em razão da propagação da COVID-19 e em atendimento às determinações da Prefeitura do Município de Betim/MG, o
acesso à apuração estará limitado a 05 (cinco) pessoas, a serem escolhidas entre os 05 (cinco) primeiros franqueados que
manifestarem o seu interesse em participar, através de e-mail enviado ao endereço eletrônico marcelo@otimafarma.com.br,
direcionado ao Diretor – Marcelo Ferreira. Caso haja manifestação de interesse de mais de 10 (dez) franqueados, será feito um
rápido sorteio interno, para apuração dos 05 (cinco) que participarão de modo presencial da apuração dos contemplados.

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
São condições que invalidam o cupom, tornando-o NULO:
	a) não preenchimento com letra legível dos campos constantes no cupom, a ponto de ser impossível identificar o participante,
bem como os demais dados ali constantes;
	b) não preenchimento com letra legível do campo “nome” e “endereço”, a ponto de ser impossível identificar o endereço e nome
do participante;
	c) ausência de preenchimento de 01 (um) ou mais campos;
	d) ausência de identificação da unidade franqueada, cujo produto, objeto da promoção comercial, foi adquirido;
	e) apresentação de resposta incorreta em relação a pergunta do concurso;
	f) impossibilidade de identificação do contemplado;
	g) rasuras;
	h) realização de cópia ou falsificação; e
	i) caso o participante seja proprietário ou colaborador/funcionário da unidade franqueada, ou, ainda, da sociedade empresária
autorizada.

	Será desclassificada desta promoção, também, a qualquer momento, a participação:
	a) com fraude comprovada;
	b) efetuada por meio da obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita;
        c) que não cumpra quaisquer das condições previstas neste Plano de Participação, bem como:
c.1) CPF ou dados pessoais incorretos ou falsos;
c.2) em que não haja a efetiva confirmação da comprovação das condições exigidas; e
c.3) em que haja a utilização de meios escusos para adquirir os cupons que atentem contra os objetivos e condições de
participação, que é a compra de produtos da marca “Health Day” pelo participante, na qualidade de consumidor, nas unidades
franqueadas; e
         d) de pessoa menos de 18 (dezoito) anos de idade.

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
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cancelamento do cadastro deste participante ou, ainda, a sua desclassificação mesmo após a realização da apuração, sem
prejuízo, ainda, das medidas cabíveis a serem promovidas pela pessoa jurídica autorizada em face do infrator.

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 potencial ganhador correspondente.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
Os nomes dos contemplados serão anunciados de viva voz no momento da apuração, e os mesmos serão
comunicados/notificados através de divulgação no site da Rede de Franquias Ótima Farma (www.otimafarma.com.br), redes
sociais oficiais (Instagram e Facebook), telefone e envio de correspondência ao endereço indicado no cupom, desde que legível.

CANAIS E FORMAS ESPECÍFICAS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PROMOÇÃO COMERCIAL PELA MÍDIA:
A promoção comercial será divulgada por meio de peças gráficas afixadas no interior das unidades franqueadas, site oficial
(www.otimafarma.com.br), redes sociais oficiais (Instagram @otimafarma e Facebook “Ótima Farma”) da Rede de Franquias
Ótima Farma e das unidades franqueadas.

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Os prêmios serão entregues na própria unidade franqueada onde o produto da marca Health Day foi adquirido pelo
contemplado, devendo este último atentar-se aos endereços indicados no presente Plano de Operação/Regulamento.
Acrescenta-se que a entrega dos prêmios se dará em horário previamente estabelecido pela Central de Gestão Ótima Farma.

ENDEREÇO COMPLETO DO LOCAL DE EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS:
Os prêmios serão expostos na Central de Gestão Ótima Farma, situada na Avenida Governador Valadares, n.º 888, bairro
Centro, Betim/MG, CEP: 32.600-212.

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
a) RAZÃO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE:
A razão social da pessoa jurídica, ora requerente, é Ótima Farma Gestão de Negócios LTDA.

b) NOME FANTASIA DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE E DOS FRANQUEADOS:
A pessoa jurídica, ora requerente, e os franqueados possuem o seguinte nome fantasia: Drogarias Ótima Farma.

c) ENDEREÇO COMPLETO (RUA/AVENIDA, BAIRRO, CIDADE, E CEP) DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE:
A pessoa jurídica, ora requerente, está situada à Avenida Governador Valadares, n.º 888, bairro Centro, Betim/MG, CEP:
32.600-212.

d) ENDEREÇO COMPLETO DOS FRANQUEADOS DA REDE ÓTIMA FARMA:
Segue abaixo endereço completo dos franqueados, seguindo-se a mesma ordem numérica apresentada no quadro constante no
item n.º I.1 deste instrumento:

N.º/ UNIDADE/ ENDEREÇO COMPLETO:
01 - Cidade Industrial - Avenida Tom Jobim, n.º 2.537 – loja 02, bairro Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP: 32.210-190.
02 - Padre Eustáquio - Rua Padre Eustáquio, n.º 2.596, bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.720-000.
03 - Novo Eldorado - Praça Nossa Senhora da Conceição, n.º 27 – lojas 01 e 02, bairro Novo Eldorado, Contagem/MG, CEP:
32.341-250.
04 - Bom Despacho - Rua Doutor Miguel Gontijo, n.º 283, bairro Centro, Bom Despacho/MG, CEP: 35.600-000.
05 - Bonfim - Rua Doutor Moreira da Rocha, n.º 31 – loja 04, bairro Centro, Bonfim/MG, CEP: 35.480-000.
06 - Carmópolis de Minas - Avenida Américo Paolinelli, n.º 02, bairro Centro, Carmópolis de Minas/MG, CEP: 35.534-000.
07 - Melo Viana - Avenida José Magalhães Pinto, n.º 1.586, bairro Melo Viana, Coronel Fabriciano/MG, CEP: 35.170-097.
08 - Floresta -	Rua Curvelo, n.º 54, bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.015-172.
09 - Guarani - Rua dos Guaranis, n.º 430, loja 03, bairro Centro, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.120-040.
10 - Ibirité - Avenida São Paulo, n.º 608, bairro Nova Esperança 1, Ibirité/MG, CEP: 32.400-460.
11 - Igarapé -	Avenida Berenice Magalhães Pinto, n.º 70, bairro Centro, Igarapé/MG, CEP: 32.900-000.
12 - Justinópolis - Rua Denise Cristina da Rocha, n.º 823, bairro Justinópolis, Ribeirão das Neves/MG, CEP: 33.900-042.
13 - Jardim Riacho das Pedras - Avenida Marte, n.º 204, bairro Jardim Riacho das Pedras, Contagem/MG, CEP: 32.241-395.
14 - Sete Lagoas - Rua Professor Abeylard, n.º 3.820 – loja 01, bairro Planato, Sete Lagoas/MG, CEP: 35.702-235.
15 - Belvedere - Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhães, n.º 311, lojas 12 e 13, bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG,
CEP: 30.320-760.
16 - Jardim das Alterosas I - Avenida Campos de Ourique, n.º 1.329, bairro Jardim das Alterosas – 1ª Seção, Betim/MG, CEP:
32.670-778.
17 - Laranjeiras - Avenida Tapajós, n.º 1.613, bairro Laranjeiras, Betim/MG, CEP: 32.676-445
18 - Vila das Flores - Rua dos Ipês, n.º 57, bairro Vila das Flores, Betim/MG, CEP: 32.605-264.
19 - Eldorado – BIG - Avenida João Cesar de Oliveira, n.º 1.314 – loja 01 – bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP: 32.315-001.
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20 - Petrolândia - Rua Refinari Duque de Caxias, n.º 688 – lojas 01 e 03, bairro Petrolândia, CEP: 32.072-170.
21 - Eldorado – JRS - Avenida João Cesar de Oliveora, n.º 1.730 – loja 03, bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP: 32.315-000.
22 - Caladinho - Rua Belo Horizonte, n.º 265, bairro Caladinho, Coronel Fabriciano/MG, CEP: 35.171-302.
23 - Pompéu - Rua Padre João Porto, n.º 1.533, bairro Volta do Brejo, Pompéu/MG, CEP: 35.640-000.
24 - São Joaquim de Bicas - Avenida Doutor Rossine de Minas, n.º 532, bairro Tereza Cristina, São Joaquim de Bicas/MG, CEP:
32.920-000.
25 - Estação Eldorado - Rua Jequitibás, n.º 393 – loja 01, bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP: 32.310-390.
26 - Esmeraldas - Rua Ana Felipa, n.º 43 , bairro Centro, Esmeraldas/MG, CEP: 35.740-000.
27 - Santa Cruz - Avenida Brasil, n.º 305, bairro Santa Cruz, Coronel Fabriciano/MG, CEP: 35.170-253.
28 - Centro – JK - Avenida Presidente Kubitschek, n.º 200 - loja 01 Centro, Betim/MG, CEP: 32.600-225.
29 - Milionários - Rua Dona Luiza, n.º 530, bairro Milionários, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.620-090.
30 - Nova Contagem (Matriz) - Rua Ápio Cardoso, n.º 505, bairro Nova Contagem, Contagem/MG, CEP: 32.050-360.
31 - Nova Contagem (Filial) - Rua VP-1, n.º 1.257 – loja A, bairro Nova Contagem, Contagem/MG, CEP: 32.050-030.

e) Os prêmios a serem distribuídos destinam-se aos participantes contemplados, sendo vedada sua transferência antes da
entrega dos mesmos;

f) Para a retirada e/ou entrega dos prêmios, os contemplados deverão apresentar documentação comprobatória de seu
documento de identificação (cédula de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação), contendo fotografia, data de
nascimento e CPF;

g) O regulamento da promoção comercial será afixado em local de fácil acesso, em cada uma das unidades franqueadas, nas
redes sociais oficiais (Instagram e Facebook) e no site da pessoa jurídica autorizada, (www.otimafarma.com.br), em tamanho e
grafia que viabilizem a compreensão e visualização por parte do consumidor participante;

h) A pessoa jurídica autorizada fará constar em todo o material de divulgação da campanha promocional o número do
Certificado promovido pela SECAP/ME, de forma clara e precisa;

i) Os prêmios deverão ser livres e desembaraçados de qualquer ônus para o contemplado;

j) A prestação de contas, após o encerramento da promoção comercial, será devidamente encaminhada a SECAP/ME, dentro
do prazo previsto na Portaria n.º 41/2008;

k) Conforme previsto no Artigo 70, inciso I, alínea “b” da Lei n.º 11.196/05, a pessoa jurídica autorizada recolherá 20% (Vinte por
cento) de IRF sobre o valor dos prêmios, até o 3º (terceiro) dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores,
através de DARF, recolhida na rede bancária, com o código n.º 0916;

l) A pessoa jurídica autorizada compromete-se a comprovar a propriedade dos prêmios em até 08 (oito) dias antes da data
marcada para o sorteio ou a realização do concurso, conforme previsto no parágrafo primeiro do Artigo 15 do Decreto n.º
70.951/72;

m) 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 SECAP/ME nº
88 de 2000, e em atos que as complementarem;

n) O preenchimento do cupom e seu depósito nas urnas implicarão na adesão voluntária e integral às condições definidas no
Regulamento da Promoção Comercial e aos termos do presente instrumento;

o) Fica, desde já, eleito o foro da comarca de Betim/MG, para solução de quaisquer questões referentes à promoção comercial
ora realizada;

p) Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro, exceto para os casos previstos no artigo 20 da Portaria n. º 41 de 19 de
fevereiro de 2008;

q) Prescrição do direito ao prêmio: Caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo de 180 (Cento e Oitenta) dias, contados a
partir da data da respectiva apuração, caducará o direito do respectivo titular. O valor correspondente será recolhido pela
empresa promotora ao Tesouro Nacional, como Renda da União, no prazo subsequente de 10 (dez) dias, conforme Artigo 6º do
Decreto n.º 70.951/72;

r) Caso seja de interesse da pessoa jurídica autorizada em utilizar a imagem dos contemplados, poderá assim promover no
período de até 01 (um) ano, contados da data de apuração da promoção comercial;

s) As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pelos seus respectivos
organizadores, persistindo-as, estas deverão ser submetidas ao órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor local, ou, conforme o caso, à SECAP/ME;

t) Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas.

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; 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.

Documento assinado eletronicamente por Talita Nunes de Paiva , Chefe de Divisão, em
25/02/2021 às 10:02, 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 PJL.GVU.KCL
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