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REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO 

PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEFEL Nº 04.002263/2019 

1 - EMPRESAS PROMOTORAS: 

1.1 - Empresa Mandatária: 

Razão Social: CANTACOM COMUNICACAO LTDA 

Endereço: RUA AMARO CAVALHEIRO Número: 347, Complemento: Conjunto 711, Bairro: PINHEIROS, Município: 

SAO PAULO, UF: SP, CEP:05425-011, CNPJ/MF nº: 17.877.125/0001-05 

1.2 - Aderentes: 

Razão Social: PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A, Endereço: AVENIDA TRAJANO DE ARAUJO VIANA, 
Número: 2500, Bairro: CINCO, Município: CONTAGEM, UF: MG, CEP:32010-090, CNPJ/MF nº:03.613.421/0001-86 

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Assemelhada a Sorteio 

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 

Todo o território nacional. 

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO: 15/05/2019 a 10/12/2019 

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 15/05/2019 a 02/12/2019 

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: 

Esta é uma promoção realizada pela empresa CANTACON COMUNICAÇÃO LTDA, cadastrada com CNPJ sob o 

Número 17.877.125/0001-05, com domicilio na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, Conjunto 711, Bairro: Pinheiros, São 

Paulo – SP, tendo como empresa aderente a PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S/A, CNPJ: 03.613.421/000186, 

com domicílio na Avenida Trajano de Araujo Viana, nº 2.500, Bairro: Cinco, Contagem - MG, válida para pessoas 

físicas, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos no ato da inscrição, portador de CPF válido, residentes e 

domiciliados em território nacional, que simplesmente efetuarem seu cadastro no site www.petronasf1brasil.com.br, 

no período de 15/05/2019 e 02/12/2019, ou até o término dos “números da sorte”. 

Caso as séries de números da sorte, destinadas aos sorteios da presente promoção, se esgotarem antes da data 

prevista para o final da promoção, a participação será considerada encerrada, sendo que a empresa promotora fará 

comunicação ao consumidor em geral. 

Não poderão participar desta promoção pessoas jurídicas, diretores e funcionários da empresa promotora. Também 

fica vetada a participação de qualquer empresa diretamente ou indiretamente relacionada à realização da referida 

promoção, sendo que os responsáveis pelos ganhadores disporão da relação dos nomes impedidos de participar 

para a verificação. 

MECÂNICA DE PARTICIPAÇÃO: 

As pessoas interessadas em participar desta promoção, poderão efetivar o seu cadastro até as 23h59min do dia 
02/12/2019, através do site www.petronasf1brasil.com.br. Com a finalização do cadastro completo, gerando uma 
senha para acesso ao site, o sistema de geração do número da sorte enviará no e-mail cadastrado o número da 
sorte pertencente ao participante, que ficará disponível no seu cadastro. 

As premiações acontecerão através da composição do resultado da Loteria Federal que será realizado nas datas 

abaixo, para os cadastros efetuados no período de 15/05/2019 a 02/12/2019, ou ao término dos números da sorte. 

O participante poderá efetuar o cadastro uma única vez, através do CPF/MF válido, para o período promocional que 

será de 15/05/2019 a 02/12/2019, sendo que cada participante poderá acessar o seu número da sorte gerado para 

participação, através do e-mail cadastrado no site www.petronasf1brasil.com.br. 

O ato de efetuar o cadastro com o CPF/MF no momento do cadastro não é garantia de participação na promoção, 
sendo necessária a efetivação do cadastro completo do participante. O não cadastramento completo na campanha 
promocional inabilita a participação do mesmo. 
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No ato de efetuar o seu cadastro e informar seu CPF/MF é pré-requisito para participação, mas não garante a 

concessão do benefício, “número da sorte”, ao participante, uma vez que o processamento e distribuição dos 

benefícios, “número da sorte”, é realizada de forma sequencial, por uma fila de processamento de cadastro, ou seja, 

uma vez identificado e concluído o cadastro, ele será colocado na ultima posição da fila de processamento. Pode 

ocorrer que, no momento em que o sistema for processar determinado cadastro, as séries e números da sorte 

estarem esgotados, sendo dessa forma impossível conceder o benefício. Neste caso, em função do esgotamento 

das séries e números da sorte, antes do final da campanha promocional, a mesma será encerrada antecipadamente, 

com comunicação no site www.petronasf1brasil.com.br, ao participante. 

O participante receberá, até o prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, o seu “número da sorte”, gerado na data do 

cadastro, e poderá conferi-lo através do e-mail cadastrado no site da campanha ou ao jogar novamente inserindo o 

CPF cadastrado previamente. 

É dever de todos os participantes manterem seus dados cadastrais atualizados, uma vez que serão utilizados para 

identificação e localização dos ganhadores desta promoção e consequente entrega dos seus prêmios. 

A promotora reserva-se o direito de verificar a veracidade dos dados informados pelos participantes, sendo 

sumariamente desclassificados aqueles que prestarem informações falsas, incompletas ou incorretas. 

 

7 - QUANTIDADE DE SÉRIES: 20 

8 - QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE: 100.000 

 

9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS: 

DATA: 09/07/2019 15:00 

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 15/05/2019 00:00 a 30/06/2019 23:59 

DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 06/07/2019 

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA AMARO CARVALHEIRO NÚMERO: 347 COMPLEMENTO: Conjunto 711, 

BAIRRO: PINHEIROS 

MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 05425-011 

LOCAL DA APURAÇÃO: SERÁ NA SEDE DA CANTACOM 

PRÊMIOS 

Quantidade Descrição Valor R$ Valor Total R$ Série Inicial Série Final Ordem 

 1 Boné da Equipe Mercedes AMG 100,00 100,00 0 19 1 

PETRONAS. 

 

DATA: 10/09/2019 15:00 

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/07/2019 00:00 a 31/08/2019 23:59 

DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 07/09/2019 

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA AMARO CAVALHEIRO, NÚMERO: 347, COMPLEMENTO: CONJUNTO 711, 

BAIRRO: PINHEIROS 

MUNICÍPIO: São Paulo, UF: SP CEP: 05425-011 

LOCAL DA APURAÇÃO: SERÁ NA SEDE DA CANTACOM COMUNICAÇÃO. 

PRÊMIOS 

Quantidade Descrição Valor R$ Valor Total R$ Série Inicial Série Final Ordem 

 1 Camisa Oficial de equipe Mercedes 80,00 80,00 0 19 1 

AMG – PETRONAS. 
 

DATA: 05/11/2019 15:00 

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/09/2019 00:00 a 31/10/2019 23:59 

DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 02/11/2019 

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA AMARO CAVALHEIRO, NÚMERO: 347, COMPLEMENTO: CONJUNTO 711, 

BAIRRO: PINHEIROS 

MUNICÍPIO: São Paulo, UF: SP CEP: 05425-011 

LOCAL DA APURAÇÃO: SERÁ REALIZADA NA SEDE CANTACOM COMUNICAÇÃO. 

 

 

 

PRÊMIOS 

Quantidade Descrição Valor R$ Valor Total R$ Série Inicial Série Final Ordem 

http://www.petronasf1brasil.com.br/
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     1           Mochila Oficial da Equipe Mercedes 150,00                   1                   0                  19 1 

                  AMG – PETRONAS. 
 

DATA: 10/12/2019 15:00 

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 15/05/2019 00:00 a 02/12/2019 23:59 

DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 07/12/2019 

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA AMARO CAVALHEIRO NÚMERO: 347 COMPLEMENTO: CONJUNTO 711, 

BAIRRO: PINHEIROS 

MUNICÍPIO: São Paulo, UF: SP CEP: 05425-011 

LOCAL DA APURAÇÃO: SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CANTACOM COMUNICAÇÃO. 

PRÊMIOS 

Quantidade Descrição Valor R$ Valor Total R$ Série Inicial Série Final Ordem 

1 Patinete Elétrico. 

 

 

10 - PREMIAÇÃO TOTAL: 

2.500,00 2.500,00 0                 19          1 

Quantidade Total de Prêmios   Valor total da Promoção R$ 

 4 2.830,00 

11 -  FORMA DE APURAÇÃO: 

11.1 – NÚMERO DE SÉRIES: Na presente promoção, serão emitidas 20 (vinte) séries em cada período, numeradas de “00 a 

19”,cada uma composta por 100.000 (cem mil) números, de 00.000 a 99.999 que serão distribuídas, aleatoriamente e 

concomitantemente, durante o período de participação de cada série da promoção. 

11.2  – NÚMEROS DA SORTE: O número da sorte será composto por 07 (sete) dígitos, sendo 1 (um) correspondente ao período 

de participação, 2 (dois) algarismos correspondentes ao número de série e 5 (cinco) correspondentes ao número de ordem 

sorteável, que será confrontado com o resultado da extração da Loteria Federal, de acordo com regras previstas no 

regulamento. 

11.3  – Exemplo de número de sorte para concorrer aos prêmios: 

Período 

Emissão Número 

Série Número de ordem 

A 0 0 0 0 0 0 0 

11.4 - Os números da sorte serão distribuídos entre os participantes de acordo com a ordem de cadastramento no sistema 

de suas participações, de forma concomitante, equitativa e aleatória. 

 

11.5 - Caso as séries de cada período disponibilizadas sejam integralmente distribuídas antes do término da promoção, o 
período de participação será considerado encerrado antecipadamente e, neste caso, os consumidores e participantes 
serão informados pelo site www.petronasf1brasil.com.br. 

 
11.6 - DA PREMIAÇÃO: Nesta promoção serão distribuídos: 01 (um) Boné da Equipe Mercedes AMG PETRONAS, 

autografados pelo Piloto Valtteri Bottas, no valor de R$ 100,00 (cem reais); 01 (uma) Camisa Oficial de equipe Mercedes 

AMG  PETRONAS, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais); 01 (uma) Mochila Oficial da Equipe Mercedes AMG  PETRONAS, 

autografada pelo piloto Valtteri Bottas, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); e 01 (um) Patinete Elétrico no 

valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

 

11.7 - DO SORTEIO: Haverá 5 (cinco) sorteios para determinar os ganhadores de cada Série, sendo que será contemplado 

um participante para cada Série, dentro de cada período, conforme tabela de participação abaixo: 

Período de Cadastramento    Período de  Emissão          Série de Sorteio   Data do Sorteio 

Das 00h00 do dia 15/05/2019 até às 23h59 do dia 30/06/2019      A                “00 a 19”                  06/07/2019 

Das 00h00 do dia 01/07/2019 até às 23h59 do dia 30/08/2019      B                 “00 a 19”   07/09/2019 

Das 00h00 do dia 01/09/2019 até às 23h59 do dia 31/10/2019      C                “00 a 19”   02/11/2019 

Das 00h00 do dia 01/11/2019 até às 23h59 do dia 02/12/2019      D                 “00 a 19”   07/12/2019 

11.8 - Composição da Série: Serão utilizadas as letras A, B, C, D e E, para identificação do período de emissão das series 

correspondente a cada período. Será utilizada a unidade da centena do 2º Prêmio + a unidade de dezena do 2º Prêmio 

da Loteria Federal da data do sorteio, sendo que será utilizado para identificação da série a seguinte mecânica: se a 

unidade de centena for número par, será considerado para efeito de configuração da Série o numero “0”, se a unidade 

de centena for impar, será considerado o numero “1” + o número da dezena simples do 2º Prêmio formará a Série 

sorteada. Exemplo: se o resultado da Loteria Federal da data do sorteio sair o número 3, será considerado para efeito 

da Série o número “1” + o número da dezena do 2º Prêmio, sendo a Série premiada a “12”, conforme exemplo abaixo: 

 

 

 

http://www.petronasf1brasil.com.br/
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Resultado da Loteria Federal 

(Da data do sorteio)     Exemplo do Resultado da Série 

Sorteada 

1º Premio: 27.961      Série “12” 

2º Prêmio: 12.328 

3º Prêmio: 86.452 

4º Prêmio: 32.457 

5º Prêmio: 77.859 

11.9 - Apuração do Número Sorteado: para apurar o número de ordem base que permitirá identificar o ganhador no sorteio 

de cada série, serão utilizados os algorismos das unidades simples dos 05 (cinco) primeiros prêmios do resultado da 

Loteria Federal, lidos verticalmente de cima para baixo, conforme exemplo abaixo: 

 

Exemplo de extração da Loteria Federal do Brasil 

Resultado da Loteria Federal 

(Da data do sorteio)     Exemplo do Numero Sorteado 

(da Promoção) 

1º Prêmio: 27.961             1º Prêmio: 18.279 – Série “12” 

2º Prêmio: 12.328 

3º Prêmio: 86.452 

4º Prêmio: 32.457 

5º Prêmio: 77.859 

 

12 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: 

DA DESCLASSIFICAÇÃO: Em caso de fraude comprovada ou infração ao regulamento, o participante será excluído, 

automaticamente, desta promoção e seu número da sorte será considerado como “não distribuído” para fim de participação no 

sorteio e/ou para fim de recebimento do prêmio. 

Caso não se verifique a veracidade, correção ou presença das informações exigidas para participação regular, o contemplado 
perderá o direito de participação no sorteio, sendo o número da sorte correspondente considerado como “não distribuído” e o 
prêmio correspondente atribuído a outro participante, seguindo-se os critérios estabelecidos no regulamento. 

Serão desclassificadas as pessoas que se utilizarem de mecanismos que criem condições irregulares e/ou desleais de participação 

ou que atentem contra os objetivos e condições de participação desta promoção. 

Em quaisquer das situações acima, verificadas antes ou no momento do sorteio (que compreende a apuração dos ganhadores), 

o participante perderá o direito de concorrer ao sorteio ou ao prêmio, sendo o seu número da sorte considerado como não 

distribuído e um novo ganhador será encontrado de acordo com a regra de aproximação. 

Em quaisquer dos casos de desclassificação verificados após a realização do sorteio e tendo havido a divulgação dos nomes 
dos contemplados, o valor do prêmio será recolhido ao Tesouro Nacional como renda da União Federal, no prazo de 10 (dez) 

dias, contados do término da promoção. 

13 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

Os nomes dos ganhadores serão divulgados no site www.petronasf1brasil.com.br, até 15 (quinze) dias úteis após cada sorteio. A 

divulgação dos contemplados será efetuada nos dias 09/07/2019, 10/092019, 05/11/2019 e 10/12/2019, na sede da empresa 
promotora, às 15 horas. 

A divulgação desta promoção dar-se-á pela internet, site da promoção e redes sociais, OOH e mídia online, e materiais de ponto 

de venda, podendo haver transmissão por rádio, TV e veiculação em mídia impressa. 

14 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS: 

LOCAL E PROCEDIMENTO DE ENTREGA DOS PRÊMIOS: Os prêmios desta promoção serão entregues aos ganhadores, em 

até 30 (trinta) dias da data do sorteio nos endereços cadastrados na promoção, ou em local a ser definido pela empresa promotora 

e comunicados aos contemplados, que receberão os prêmios sem qualquer ônus. 

15 -  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

É terminantemente proibida a utilização de sistemas, softwares e outras ferramentas ou métodos automáticos, repetitivos ou 

programados que criem condições de cadastramento, compra, navegação ou participação, considerada como prática irregular, 

desleal ou que atente contra os objetivos desta promoção, caso em que, quando comprovado, haverá a exclusão imediata do 

participante da promoção. 

Os participantes ganhadores autorizam, desde já, como consequência da conquista do seu prêmio e em caráter irrevogável e 

irretratável, a utilização, pela promotora e aderente, de seus nomes, imagens e sons de voz em qualquer um dos meios escolhidos 

para divulgação desta campanha pelo período de 01 (um) ano, a partir da data do sorteio. Os participantes autorizam a utilização 

de seus endereços físicos, eletrônicos, telefones e demais dados informados no ato da inscrição na promoção com o propósito 

exclusivo de formação de cadastro, reforço de mídia publicitária e divulgação do evento em referência, desde que não fira o Código 

de Defesa do Consumidor, sem nenhum ônus para a promotora, sendo que, no entanto, de acordo com o que dispõe o artigo 11 

da Portaria MF nº 41/2008, a empresa é expressamente vedada de comercializar ou ceder, ainda que a título gratuito, os dados 

coletados nesta promoção. 
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Não poderão participar desta promoção: as pessoas jurídicas, pessoas físicas sem CPF válidos e/ou não residentes em território 

nacional, os sócios diretores, funcionários da PETRONAS Lubrificantes Brasil, e demais empresas envolvidas diretamente na 

promoção. 

As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes desta promoção deverão ser, preliminarmente, dirimidas 

pela empresa promotora, por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente no site www.petronasf1brasil.com.br, e posteriormente, 

submetidas à SECAP/ME. 

O regulamento desta promoção será disponibilizado no site www.petronasf1brasil.com.br, e a participação na promoção implica 

na aceitação total e irrestrita de todos os seus termos e condições e serve como declaração de que o ganhador não tem qualquer 

embaraço fiscal, legal ou outro que o impeça de receber os prêmios distribuídos. 

Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei nº. 5.768/71, regulamentada pelo Decreto 70.951/72 e Portaria MF 

nº 41/08). 

 

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; 

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. 

A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação 

e ensejam as penalidades previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971. 

Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção 'Consulta Pública da Promoção Comercial', no endereço 

https://scpc.sefel.fazenda.gov.br e informe o número do Certificado de Autorização 04.002263/2019 

https://scpc.sefel.fazenda.gov.br/

