
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

A Rádio JK FM dá de 10

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 06.007270/2020

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: RADIO JK FM LTDA
Endereço: C 01 - LOTES Número: 1E 12 Complemento: SALAS 1021 A 1026 Bairro: TAGUATINGA Município:
BRASILIA UF: DF CEP:72010-010
CNPJ/MF nº: 02.373.790/0001-86

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAEndereço: SHN QUADRA 02 - BLOCO A
- SOBRELOJA Número: S/N Complemento: ED MANHATTAN PLAZA Bairro: ASA NORTE Município: BRASILIA
UF: DF CEP:70702-900
 CNPJ/MF nº:00.475.251/0001-22

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Brasília/DF

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
01/02/2020 a 18/12/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
01/02/2020 a 18/12/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Início e Término: de 01/02/2020 a 18/12/2020.
Período de participação: de 01/02/2020 até às 16h do dia 18/12/2020.
Dos Participantes. Poderá participar da promoção, qualquer ouvinte da Rádio JM FM, pessoa física residente e
domiciliada em todo o Distrito Federal que preencher as condições do concurso.
Como Participar. A equipe de promoções da Rádio JK FM visitará a maior quantidade de ouvintes que puder, em
suas residências. Quem estiver com seu rádio sintonizado na Rádio JK FM, no momento da visita, receberá 10
(dez) Cupons para participar do sorteio acumulativo bimestral de um vale compras no valor de R$10.000,00 e dois
sorteios em dezembro de 2020. O ouvinte que estiver com o rádio ligado em qualquer estação  concorrente
receberá um cupom para os sorteios. O ouvinte participante deverá preencher o cupom promocional disponibilizado
pela Rádio JK no momento da visita e responder, com acerto, à seguinte pergunta: “Que Rádio você ouve 24h por
dia”? (  ) Rádio JK FM ( ) Outras Rádios.
Cada cupom preenchido deverá colocado, pelo ouvinte participante, em uma das urnas da promoção disponíveis
nas rondas e ações externas promovidas pela Rádio JK.
 Nos dias de apuração todos os cupons serão reunidos, pela Promotora (Rádio), no Estúdio da Rádio JK, endereço
da Rádio: Terraço Shopping, Torre B, 1º andar, CEP 70.660-080. Referida reunião de cupons na sede da Rádio JK
FM, nas dependências do Estúdio da Rádio, deverá ser realizada até às 16h do dia de cada sorteio. Depois deste
honorário, o Estúdio será devidamente lacrado e reaberto somente para a realização da apuração. Os cupons
serão acumulados na urna até o final da promoção.
 Não serão aceitos cupons que não sejam aqueles disponibilizados pela Rádio JK nos pontos de distribuição
especificados neste Regulamento. O cupom deve ser preenchido com letra legível em todos os campos. O cupom
sorteado que estiver com dados incompletos, incorretos ou ilegíveis será desclassificado. O cupom que estiver em
cópia ou for falsificado será invalidado. Isto também vale para o cupom que estiver com a resposta incorreta ou em
branco.

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
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Que Rádio você ouve 24h por dia”?

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 03/04/2020 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/02/2020 10:00 a 03/04/2020 16:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: SHC AOS quadras 2/8, lote NÚMERO: 5 COMPLEMENTO: Torre B, 1 andar
BAIRRO: Octogonal
MUNICÍPIO: Brasília UF: DF CEP: 70660-900
LOCAL DA APURAÇÃO: O local de apuração será no interior do Estúdio da Rádio JK FM.

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

10.000,00 10.000,001 cartão pre pago (sem a função saque) abastecido com o valor
de R$ 10.000,00.

1

DATA: 05/06/2020 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/02/2020 10:00 a 05/06/2020 16:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: SHC AOS quadras 2/8, lote NÚMERO: 5 COMPLEMENTO: Torre B, 1 andar
BAIRRO: Octogonal
MUNICÍPIO: Brasília UF: DF CEP: 70660-900
LOCAL DA APURAÇÃO: O local de apuração será no interior do Estúdio da Rádio JK FM.

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

10.000,00 10.000,001 cartão pre pago (sem a função saque) abastecido com o valor
de R$ 10.000,00.

1

DATA: 07/08/2020 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/02/2020 10:00 a 07/08/2020 16:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: SHC AOS quadras 2/8, lote NÚMERO: 5 COMPLEMENTO: Torre B, 1 andar
BAIRRO: Octogonal
MUNICÍPIO: Brasília UF: DF CEP: 70660-900
LOCAL DA APURAÇÃO: O local de apuração será no interior do Estúdio da Rádio JK FM.

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

10.000,00 10.000,001 cartão pre pago (sem a função saque) abastecido com o valor
de R$ 10.000,00.

1

DATA: 02/10/2020 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/02/2020 10:00 a 02/10/2020 16:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: SHC AOS quadras 2/8, lote NÚMERO: 5 COMPLEMENTO: Torre B, 1 andar
BAIRRO: Octogonal
MUNICÍPIO: Brasília UF: DF CEP: 70660-900
LOCAL DA APURAÇÃO: O local de apuração será no interior do Estúdio da Rádio JK FM.

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

10.000,00 10.000,001 cartão pre pago (sem a função saque) abastecido com o valor
de R$ 10.000,00.

1

DATA: 04/12/2020 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/02/2020 10:00 a 04/12/2020 16:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: SHC AOS quadras 2/8, lote NÚMERO: 5 COMPLEMENTO: Torre B, 1 andar
BAIRRO: Octogonal
MUNICÍPIO: Brasília UF: DF CEP: 70660-900
LOCAL DA APURAÇÃO: O local de apuração será no interior do Estúdio da Rádio JK FM.

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

10.000,00 10.000,001 cartão pre pago (sem a função saque) abastecido com o valor
de R$ 10.000,00.

1

DATA: 18/12/2020 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/02/2020 10:00 a 18/12/2020 16:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: SHC AOS quadras 2/8, lote NÚMERO: 5 COMPLEMENTO: Torre B, 1 andar
BAIRRO: Octogonal
MUNICÍPIO: Brasília UF: DF CEP: 70660-900
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LOCAL DA APURAÇÃO: O local de apuração será no interior do Estúdio da Rádio JK FM.

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

10.000,00 10.000,001 cartão pre pago (sem a função saque) abastecido com o valor
de R$ 10.000,00.

1

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

60.000,006

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
Nos dias de sorteio, os cupons constantes em todas as urnas serão encaminhados, pela Promotora, para o Estúdio da Rádio JK
FM, localizado no TERRAÇO SHOPPING sito à SHC AOS quadras 2/8, lote 5, Torre B, 1º andar, Octogonal, Brasília – DF até às
16h e às 17H59, horário de Brasília, será feita a apuração com a retirada manual e aleatória de um cupom por dia, nas
seguintes datas e horários: 1º sorteio– dia 03/04/2020 às 18horas – sorteio do primeiro vale compras no valor de R$ 10.000,00;
2º sorteio – dia 05/06/2020 às 18horas – sorteio de um vale compras no valor de R$ 10.000,00; 3º sorteio – dia 07/08/2020 às
18horas – sorteio de um vale compras no valor de R$ 10.000,00; 4º sorteio– dia 02/10/2020 às 18horas –  sorteio de um vale
compras no valor de R$ 10.000,00; 5º sorteio– dia 04/12/2020  às 18horas – sorteio de um vale compras no valor de R$
10.000,00; 6º sorteio– dia 18/12/2020  às 18horas – sorteio de um vale compras no valor de R$ 10.000,00.
Os cupons serão acumulados de uma apuração para a outra, e os contemplados serão fotocopiados e encaminhaminados para
o próximo sorteio, para participarem da apuração seguinte.
Todos os cupons serão colocados no Estúdio da Rádio JK FM. No dia dos sorteios, serão retirados aleatoriamente, tantos
cupons quantos forem necessários até que se encontrem o cupom devidamente preenchido, e com a resposta correta. O local
de apuração será no interior do Estúdio da Rádio JK FM.
Será permitida a participação de menores de 18 (dezoito) anos de idade nesta promoção comercial, mas a retirada do prêmio
somente poderá ser feita com menor acompanhado de um responsável legal.
Não poderão participar produtos vedados pelo Art. 10º do Decreto 70951/72 sendo estes: medicamentos, armas e munições,
explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados.
O local dos sorteios será de livre o acesso aos interessados.

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não serão admitidos: (a) Solicitar cadastro em nome de outra pessa; (b) Também não será permitida a participação de
funcionários da Rádio JK FM ou terceirizados que prestem serviços para a Rádio JK FM e dos funcionários das empresas do
Grupo Paulo Octávio. Aqueles que infringirem o aqui disposto poderão ser acionados, judicial ou extrajudicialmente, pelo
promotor da campanha; (c) Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude comprovada,
podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou documental.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
Os contemplados serão comunicados pela empresa por telefone em até 10 (dez) dias após o término da apuração. Será enviado
um comunicado através de telegrama e/ou e-mail.

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Entrega da Premiação: na Administração da Rádio JK FM sito à SHC AOS quadras 2/8, lote 5, Torre B, 1 andar, Octogonal,
Brasília – DF, em horário comercial no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apuração, mediante agendamento prévio.
A premiação distribuída deverá ser livre e desembaraçada de qualquer ônus para os contemplados.

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
Conforme o disposto no art. 70, inciso 1º, “b”, da Lei nº. 11.196, de 21/11/05, a mandatária recolherá 20% de IRF sobre o valor
do prêmio, até o 3º dia útil subseqüente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores, através de DARF, recolhida na rede
bancária, com o código 0916.
É proibida a conversão da premiação em dinheiro de acordo com o Art. 15 – Parágrafo 5º do Decreto 70951/72, bem como não
poderá ser trocado por outro produto.
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 apuração, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido pela empresa
promotora, ao Tesouro Nacional como Renda da União, no prazo subseqüente de 10 (dez) dias conforme art. 6º do decreto
70.951/72.
Conforme anexo VIII da Portaria MF 41, de 2008, o ganhador de cada prêmio compromete-se a assinar o recibo de entrega do
prêmio e fornecer cópia do RG e do CPF, na fase de prestação de contas.
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela Promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à SECAP.
Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas.
Os contemplados concordam desde já, com a utilização de seu nome, imagem e som de voz para divulgação do concurso, sem
que isso traga qualquer tipo de ônus para empresa promotora pelo período de até 01 (um) ano a
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partir da data da apuração.
Fica, desde já, eleito o foro da Comarca do contemplado para solução de quaisquer questões referentes ao regulamento da
presente promoção.
Os prêmios a serem distribuídos destinam-se aos participantes contemplados, sendo vedada sua transferência antes da
entrega.
Para esclarecimentos adicionais, poderá ser consultado o site da Rádio www.jkfm.com.br, pelo telefone (61) 3562-1027 ou nas
rondas e visitas aos ouvintes promovidas pela Rádio.
O regulamento completo da promoção estará disponibilizado no site da Rádio JK FM www.jkfm.com.br.

15 -  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 penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.

Documento assinado eletronicamente por Talita Nunes de Paiva , Coordenadora, Substituta, em
16/01/2020 às 14:48, 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 TFB.WPT.MKL
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