REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
Livelong Todo Mês Pro Seu Pet
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 04.011449/2021
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: LIVELONG PET NUTRITION COMERCIO DE RACAO ANIMAL DO BRASIL LTDA
Endereço: IPIRANGA Número: 7464 Complemento: SALA 508 Bairro: JARDIM BOTANICO Município: PORTO
ALEGRE UF: RS CEP:91530-000
CNPJ/MF nº: 22.658.981/0001-00
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhada a Sorteio
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
24/01/2021 a 27/12/2021
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
24/01/2021 a 24/12/2021
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
A participação é gratuita, bastando estar de acordo com os critérios neste regulamento. Poderão participar as
pessoas físicas, com idade igual ou superior a 18 anos, residentes e domiciliadas no território nacional, que se
cadastrarem, preenchendo o formulário on-line disponível no site https://www.livelongbrasil.com.br/, informando
nome, e-mail, telefone, nome(s) e espécie(s) do(s) pet, aniversário do pet.
O participante fará apenas um cadastro por período de participação correspondente ao sorteio mensal da loteria
federal e receberá apenas 1 (um) número de sorte, sendo esse o limite de número de sorte por participante.
Independentemente da quantidade de participações, cada participante poderá ser contemplado apenas uma vez no
ano nesta promoção.
Distribuição dos números da sorte: A geração e distribuição dos números da sorte devem ser feitas de forma
aleatória.
Fica esclarecido que a distribuição dos números de sorte poderá atingir a quantidade total de sua emissão antes do
término do período de participação e, caso esta possibilidade ocorra a promoção será encerrada e esta informação
ocorrerá de forma ampla pelos mesmos meios que divulgaram a promoção.

7 - QUANTIDADE DE SÉRIES:
10
8 - QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000

9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
DATA: 01/02/2021 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 24/01/2021 00:00 a 29/01/2021 23:59
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DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 30/01/2021
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Ipiranga NÚMERO: 7464 COMPLEMENTO: Sala 508 BAIRRO: Jardim
Botânico
MUNICÍPIO: Porto Alegre UF: RS CEP: 91530-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Sala de reuniões
PRÊMIOS
Quantidade

5

Descrição

Premiação mensal e total. Serão
sorteados 5 (cinco) participantes
mensalmente que receberão 1 kit cão
ou 1 kit gato, conforme a espécie do
pet registrada. 1 kit cão (4 latas 300g
cães: Carne, Frango, Peixe, Javali) =
R$72,00 ou 1 kit gato (3 latas de
150g gatos: Delícias do Mar, Delícias
de Aves, Delícias de Carnes) = R$
42,00 / Valor total estimado para 12
(doze) sorteios no ano com (05)
participantes sorteados mensalmente
correspondente ao valor do kit de
maior valor: R$4.320,00.

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

72,00

360,00

0

9

1

DATA: 01/03/2021 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 30/01/2021 00:00 a 26/02/2021 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 27/02/2021
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Ipiranga NÚMERO: 7464 COMPLEMENTO: Sala 508 BAIRRO: Jardim
Botânico
MUNICÍPIO: Porto Alegre UF: RS CEP: 91530-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Sala de reuniões
PRÊMIOS
Quantidade

5

Descrição

Premiação mensal e total. Serão
sorteados 5 (cinco) participantes
mensalmente que receberão 1 kit cão
ou 1 kit gato, conforme a espécie do
pet registrada. 1 kit cão (4 latas 300g
cães: Carne, Frango, Peixe, Javali) =
R$72,00 ou 1 kit gato (3 latas de
150g gatos: Delícias do Mar, Delícias
de Aves, Delícias de Carnes) = R$
42,00 / Valor total estimado para 12
(doze) sorteios no ano com (05)
participantes sorteados mensalmente
correspondente ao valor do kit de
maior valor: R$4.320,00.

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

72,00

360,00

0

9

1

DATA: 29/03/2021 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 27/02/2021 00:00 a 26/03/2021 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 27/03/2021
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Ipiranga NÚMERO: 7464 COMPLEMENTO: Sala 508 BAIRRO: Jardim
Botânico
MUNICÍPIO: Porto Alegre UF: RS CEP: 91530-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Sala de reuniões
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

5

Premiação mensal e total. Serão
sorteados 5 (cinco) participantes
mensalmente que receberão 1 kit cão
ou 1 kit gato, conforme a espécie do
pet registrada. 1 kit

72,00

360,00

0

9

1
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PRÊMIOS
cão (4 latas 300g cães: Carne,
Frango, Peixe, Javali) = R$72,00 ou 1
kit gato (3 latas de 150g gatos:
Delícias do Mar, Delícias de Aves,
Delícias de Carnes) = R$ 42,00 /
Valor total estimado para 12 (doze)
sorteios no ano com (05)
participantes sorteados mensalmente
correspondente ao valor do kit de
maior valor: R$4.320,00.
DATA: 26/04/2021 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 27/03/2021 00:00 a 23/04/2021 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 24/04/2021
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Ipiranga NÚMERO: 7464 COMPLEMENTO: Sala 508 BAIRRO: Jardim
Botânico
MUNICÍPIO: Porto Alegre UF: RS CEP: 91530-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Sala de reuniões
PRÊMIOS
Quantidade

5

Descrição

Premiação mensal e total. Serão
sorteados 5 (cinco) participantes
mensalmente que receberão 1 kit cão
ou 1 kit gato, conforme a espécie do
pet registrada. 1 kit cão (4 latas 300g
cães: Carne, Frango, Peixe, Javali) =
R$72,00 ou 1 kit gato (3 latas de
150g gatos: Delícias do Mar, Delícias
de Aves, Delícias de Carnes) = R$
42,00 / Valor total estimado para 12
(doze) sorteios no ano com (05)
participantes sorteados mensalmente
correspondente ao valor do kit de
maior valor: R$4.320,00.

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

72,00

360,00

0

9

1

DATA: 31/05/2021 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 24/04/2021 00:00 a 28/05/2021 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 29/05/2021
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Ipiranga NÚMERO: 7464 COMPLEMENTO: Sala 508 BAIRRO: Jardim
Botânico
MUNICÍPIO: Porto Alegre UF: RS CEP: 91530-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Sala de reuniões
PRÊMIOS
Quantidade

5

Descrição

Premiação mensal e total. Serão
sorteados 5 (cinco) participantes
mensalmente que receberão 1 kit cão
ou 1 kit gato, conforme a espécie do
pet registrada. 1 kit cão (4 latas 300g
cães: Carne, Frango, Peixe, Javali) =
R$72,00 ou 1 kit gato (3 latas de
150g gatos: Delícias do Mar, Delícias
de Aves, Delícias de Carnes) = R$
42,00 / Valor total estimado para 12
(doze) sorteios no ano com (05)
participantes sorteados mensalmente
correspondente ao valor do kit de
maior valor: R$4.320,00.

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

72,00

360,00

0

9

1
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DATA: 28/06/2021 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 29/05/2021 00:00 a 25/06/2021 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 26/06/2021
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Ipiranga NÚMERO: 7464 COMPLEMENTO: Sala 508 BAIRRO: Jardim
Botânico
MUNICÍPIO: Porto Alegre UF: RS CEP: 91530-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Sala de reuniões
PRÊMIOS
Quantidade

5

Descrição

Premiação mensal e total. Serão
sorteados 5 (cinco) participantes
mensalmente que receberão 1 kit cão
ou 1 kit gato, conforme a espécie do
pet registrada. 1 kit cão (4 latas 300g
cães: Carne, Frango, Peixe, Javali) =
R$72,00 ou 1 kit gato (3 latas de
150g gatos: Delícias do Mar, Delícias
de Aves, Delícias de Carnes) = R$
42,00 / Valor total estimado para 12
(doze) sorteios no ano com (05)
participantes sorteados mensalmente
correspondente ao valor do kit de
maior valor: R$4.320,00.

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

72,00

360,00

0

9

1

DATA: 02/08/2021 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 26/06/2021 00:00 a 30/07/2021 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 31/07/2021
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Ipiranga NÚMERO: 7464 COMPLEMENTO: Sala 508 BAIRRO: Jardim
Botânico
MUNICÍPIO: Porto Alegre UF: RS CEP: 91530-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Sala de reuniões
PRÊMIOS
Quantidade

5

Descrição

Premiação mensal e total. Serão
sorteados 5 (cinco) participantes
mensalmente que receberão 1 kit cão
ou 1 kit gato, conforme a espécie do
pet registrada. 1 kit cão (4 latas 300g
cães: Carne, Frango, Peixe, Javali) =
R$72,00 ou 1 kit gato (3 latas de
150g gatos: Delícias do Mar, Delícias
de Aves, Delícias de Carnes) = R$
42,00 / Valor total estimado para 12
(doze) sorteios no ano com (05)
participantes sorteados mensalmente
correspondente ao valor do kit de
maior valor: R$4.320,00.

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

72,00

360,00

0

9

1

DATA: 30/08/2021 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 31/07/2021 00:00 a 27/08/2021 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 28/08/2021
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Ipiranga NÚMERO: 7464 COMPLEMENTO: Sala 508 BAIRRO: Jardim
Botânico
MUNICÍPIO: Porto Alegre UF: RS CEP: 91530-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Sala de reuniões
PRÊMIOS
Quantidade

5

Descrição

Premiação mensal e total. Serão
sorteados 5 (cinco) participantes
mensalmente que receberão 1 kit

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

72,00

360,00

0

9

1
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PRÊMIOS
cão ou 1 kit gato, conforme a espécie
do pet registrada. 1 kit cão (4 latas
300g cães: Carne, Frango, Peixe,
Javali) = R$72,00 ou 1 kit gato (3
latas de 150g gatos: Delícias do Mar,
Delícias de Aves, Delícias de Carnes)
= R$ 42,00 / Valor total estimado para
12 (doze) sorteios no ano com (05)
participantes sorteados mensalmente
correspondente ao valor do kit de
maior valor: R$4.320,00.

DATA: 27/09/2021 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 28/08/2021 20:21 a 24/09/2021 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 25/09/2021
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Ipiranga NÚMERO: 7464 COMPLEMENTO: Sala 508 BAIRRO: Jardim
Botânico
MUNICÍPIO: Porto Alegre UF: RS CEP: 91530-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Sala de reuniões
PRÊMIOS
Quantidade

5

Descrição

Premiação mensal e total. Serão
sorteados 5 (cinco) participantes
mensalmente que receberão 1 kit cão
ou 1 kit gato, conforme a espécie do
pet registrada. 1 kit cão (4 latas 300g
cães: Carne, Frango, Peixe, Javali) =
R$72,00 ou 1 kit gato (3 latas de
150g gatos: Delícias do Mar, Delícias
de Aves, Delícias de Carnes) = R$
42,00 / Valor total estimado para 12
(doze) sorteios no ano com (05)
participantes sorteados mensalmente
correspondente ao valor do kit de
maior valor: R$4.320,00.

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

72,00

360,00

0

9

1

DATA: 01/11/2021 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 25/09/2021 00:00 a 29/10/2021 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 30/10/2021
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Ipiranga NÚMERO: 7464 COMPLEMENTO: Sala 508 BAIRRO: Jardim
Botânico
MUNICÍPIO: Porto Alegre UF: RS CEP: 91530-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Sala de reuniões
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

5

Premiação mensal e total. Serão
sorteados 5 (cinco) participantes
mensalmente que receberão 1 kit cão
ou 1 kit gato, conforme a espécie do
pet registrada. 1 kit cão (4 latas 300g
cães: Carne, Frango, Peixe, Javali) =
R$72,00 ou 1 kit gato (3 latas de
150g gatos: Delícias do Mar, Delícias
de Aves, Delícias de Carnes) = R$
42,00 / Valor total estimado para 12
(doze) sorteios no ano com (05)
participantes sorteados mensalmente
correspondente ao valor do kit de
maior valor:

72,00

360,00

0

9

1
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PRÊMIOS
R$4.320,00.
DATA: 29/11/2021 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 30/10/2021 00:00 a 26/11/2021 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 27/11/2021
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Ipiranga NÚMERO: 7464 COMPLEMENTO: Sala 508 BAIRRO: Jardim
Botânico
MUNICÍPIO: Porto Alegre UF: RS CEP: 91530-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Sala de reuniões
PRÊMIOS
Quantidade

5

Descrição

Premiação mensal e total. Serão
sorteados 5 (cinco) participantes
mensalmente que receberão 1 kit cão
ou 1 kit gato, conforme a espécie do
pet registrada. 1 kit cão (4 latas 300g
cães: Carne, Frango, Peixe, Javali) =
R$72,00 ou 1 kit gato (3 latas de
150g gatos: Delícias do Mar, Delícias
de Aves, Delícias de Carnes) = R$
42,00 / Valor total estimado para 12
(doze) sorteios no ano com (05)
participantes sorteados mensalmente
correspondente ao valor do kit de
maior valor: R$4.320,00.

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

72,00

360,00

0

9

1

DATA: 27/12/2021 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 27/11/2021 00:00 a 24/12/2021 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 25/12/2021
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Ipiranga NÚMERO: 7464 COMPLEMENTO: Sala 508 BAIRRO: Jardim
Botânico
MUNICÍPIO: Porto Alegre UF: RS CEP: 91530-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Sala de reuniões
PRÊMIOS
Quantidade

5

Descrição

Premiação mensal e total. Serão
sorteados 5 (cinco) participantes
mensalmente que receberão 1 kit cão
ou 1 kit gato, conforme a espécie do
pet registrada. 1 kit cão (4 latas 300g
cães: Carne, Frango, Peixe, Javali) =
R$72,00 ou 1 kit gato (3 latas de
150g gatos: Delícias do Mar, Delícias
de Aves, Delícias de Carnes) = R$
42,00 / Valor total estimado para 12
(doze) sorteios no ano com (05)
participantes sorteados mensalmente
correspondente ao valor do kit de
maior valor: R$4.320,00.

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

72,00

360,00

0

9

1

10 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios

Valor total da Promoção R$

60

4.320,00

11 - FORMA DE APURAÇÃO:
Premiação mensal e total. Serão sorteados 5 (cinco) participantes mensalmente que receberão 1 kit cão ou 1 kit gato, conforme
a espécie do pet registrada.
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1 kit cão (4 latas 300g cães: Carne, Frango, Peixe, Javali) = R$72,00 ou 1 kit gato (3 latas de 150g gatos: Delícias do Mar,
Delícias de Aves, Delícias de Carnes) = R$ 42,00 / Valor total estimado para 12 (doze) sorteios no ano com (05) participantes
sorteados mensalmente correspondente ao valor do kit de maior valor: R$4.320,00.
Quantidade total dos Prêmios: 60
Valor total dos Prêmios: R$4.320,00
Os sorteios ocorrerão vinculados à extração da Loteria Federal, de acordo com as datas de apuração, período de participação.
Datas dos sorteios da Loteria Federal: Sábados, 19:00
FORMA DE APURAÇÃO:
O participante fará apenas um cadastro por período de participação correspondente ao sorteio mensal da loteria federal e
receberá apenas 1 (um) número de sorte, compostos por número de série, com o qual concorrerá no sorteio respectivo,
definidos conforme as datas e as descrições deste Regulamento.
Após o cadastramento, o participante poderá acompanhar o seu número da sorte que estará concorrendo ao sorteio, acessando
a página da https://www.livelongbrasil.com.br/.
Fica esclarecido que a distribuição dos números de sorte poderá atingir a quantidade total de sua emissão antes do término do
período de participação e, caso esta possibilidade ocorra a promoção será encerrada e esta informação ocorrerá de forma
ampla pelos mesmos meios que divulgaram a promoção.
Cada participante somente poderá ser sorteado uma única vez. Independentemente da quantidade de participações, cada
participante poderá ser contemplado apenas uma vez nesta promoção.
QUANTIDADE DE SÉRIES: 10
QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE: 100.000
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 Federal
subsequente.
Regra de Apuração da série: A definição da série participante se dará a partir da dezena simples do primeiro prêmio da Extração
da Loteria Federal;.
NOTA: Caso o número de série encontrado seja superior à maior série da apuração, deverá ser subtraída a quantidade de
séries da apuração, do número de série encontrado, tantas vezes quantas forem necessárias, até que o número obtido esteja
dentro do intervalo de séries da apuração. Caso o número de série encontrado seja inferior à menor série da apuração, deverá
ser adicionada a quantidade de séries da apuração, do número de série encontrado, tantas vezes quantas forem necessárias,
até que o número obtido esteja dentro do intervalo de séries da apuração.
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, deve-se repetir o procedimento descrito no parágrafo anterior para todas as séries que compõem a apuração,
alternadamente para a série imediatamente superior, ou, na falta desta, para a
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imediatamente inferior. No caso de se alcançar a série inicial ou final, buscar-se-á apenas as imediatamente superiores e
inferiores, respectivamente.
Distribuição dos números da sorte: A geração e distribuição dos números da sorte devem ser feitas de forma aleatória.

12 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Serão desclassificados e eliminados da promoção os participantes:
a) que não observarem corretamente as condições gerais de participação e premiação previstas neste regulamento;
b) que tiverem obtido seu número de sorte por meio fraudulento ou sem observância dos dispostos neste regulamento;
c) que cometerem qualquer tipo de fraude, devidamente comprovada, e que praticar conduta que possa alterar o regular
resultado da promoção, sem exclusão das penalidades cabíveis;
d) que tiverem seu cadastro preenchido de forma incompleta, incorreta, ou ainda ilegível, impossibilitando de efetivar sua
localização para a comunicação de contemplação;
e) que for menor de 18 anos.
f) serão excluídos da promoção todos os cadastros realizados por meio de fraudes ou atos ilícitos comprovados (hackers,
crackers, notas fiscais falsas, etc...), podendo ainda responder civil e criminalmente pelos seus atos, em conformidade com a
legislação vigente no País;
g) que forem pessoa jurídica no cadastro da promoção;
h) que não tiverem residência e domicílio no território nacional, área de abrangência desta promoção.
i) que já tiverem vencido o sorteio previamente. O participante sorteado não poderá participar novamente da promoção.
Independentemente da quantidade de participações em sorteios mensais, cada participante poderá ser contemplado apenas
uma vez no ano nesta promoção.

Caso algum contemplado se enquadre em alguma(s) da(s) cláusula(s) acima relacionada(s), ele será automaticamente
desclassificado e o prêmio respectivo será devido ao próximo participante de acordo com as demais regras do sorteio.

13 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
Forma de Divulgação do Resultado: O resultado será divulgado no site https://www.livelongbrasil.com.br/ .
Divulgação dos prêmios: A imagem dos prêmios oferecidos na promoção será divulgada no site
https://www.livelongbrasil.com.br/.
Os nomes e números do ganhadores serão divulgados nas datas de apuração por 30 dias após o término da promoção.
Os nomes e os números da sorte dos ganhadores serão divulgados no site https://www.livelongbrasil.com.br/.

14 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Entrega dos prêmios: O ganhador será contatado via telefone ou e-mail para fornecer o seu endereço para o envio dos prêmios
via Correio/Transportadora. O ganhador receberá instruções para o recebimento do prêmio e para o envio de cópia do RG para
confirmar a identidade e viabilizar o recebimento do prêmio.
O prêmio será entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a apuração.
De acordo com o artigo 46, parágrafo único, da Portaria 41-2008, caberá o ganhador fornecer os elementos que comprovem sua
identidade, bem como demonstrem o cumprimento das condições previstas neste regulamento.

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
Cada participante somente poderá ser sorteado uma única vez.
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora (contato)
sac@livelongbrasil.com.br, persistindo-as estas deverão ser submetidas à Secap/ME.
Os participantes da promoção reconhecerão como condição essencial de sua participação que o aceite na promoção implicará
adesão voluntária e integral às condições definidas nos termos deste regulamento.
O regulamento ficará disponível, aos participantes, no site https://www.livelongbrasil.com.br/
Os participantes autorizam a utilização dos dados informados pelo participante com o propósito de formação e atualização de
cadastro, reforço de mídia publicitária e divulgação desta promoção.
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DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DOS CONTEMPLADOS: Os participantes ganhadores concordam, antecipadamente, em ceder
neste ato seu nome, voz ou imagem na divulgação publicitária do resultado da promoção, pelo período de 1 (um) ano contado
da data da apuração dos resultados, sem que, por tal circunstância decorra a obrigatoriedade de qualquer pagamento, sob
qualquer título, por parte da empresa Mandatária.
A Empresa deverá encaminhar à Seccap/ME a Lista de Participantes, contendo nome e números da sorte distribuídos, após o
término de cada período de participação e antes da extração da Loteria.

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;
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
15/01/2021 às 17:07, 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 XJI.FGF.QBL
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