TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Certificado de Autorização SECAP nº 03.006562/2019

A SECRETARIA DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO,
ENERGIA E LOTERIA – SECAP, órgão do Ministério da Economia, doravante denominada
COMPROMITENTE, de um lado, e do outro, a empresa PROCTER & GAMBLE
INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA., doravante designada COMPROMISSÁRIA, resolvem
celebrar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, consoante as cláusulas
e condições seguintes:
Cláusula 1ª – Objeto:
O objeto do presente Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é dar continuidade à
execução da promoção comercial autorizada por meio do Certificado de Autorização nº
03.006562/2019 em decorrência da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19).
Cláusula 2ª – Obrigações:
Pelo presente TAC, a COMPROMISSÁRIA se compromete a dar continuidade na promoção
comercial, da seguinte forma:
- Requer a alteração dos seguintes itens:
APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
De:
PERÍODO DA APURAÇÃO: 21/03/2020 10:00 a 31/03/2020 23:59
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 29/11/2019 00:00 a 23/02/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Chucri Zaidan NÚMERO: 296 COMPLEMENTO:
24º a 27º andares e
mezanino, Conjuntos 241 a 271 BAIRRO: Vila Cordeiro
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 04583-110
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da P&G
PRÊMIOS
Quantidade: 1
Descrição: Desafio Final em Porto Alegre: 1 (uma) Lava e Seca, Electrolux, modelo LPS 11
(“Lava e Seca”)
Valor R$ 3.999,00
Valor Total R$ 3.999,00
Ordem: 1
Para:
PERÍODO DA APURAÇÃO: 20/06/2020 10:00 a 20/06/2020 23:59
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 29/11/2019 00:00 a 23/02/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Chucri Zaidan NÚMERO: 296 COMPLEMENTO:
24º a 27º andares e mezanino, Conjuntos 241 a 271 BAIRRO: Vila Cordeiro
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 04583-110
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da P&G
PRÊMIOS

Quantidade: 1
Descrição: Desafio Final Online em Porto Alegre: 1 (uma) Lava e Seca, Electrolux, modelo
LPS 11 (“Lava e Seca”)
Valor R$ 3.999,00
Valor Total R$ 3.999,00
Ordem: 1
De:
PERÍODO DA APURAÇÃO: 04/04/2020 10:00 a 24/04/2020 23:59
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 29/11/2019 00:00 a 21/03/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Chucri Zaidan NÚMERO: 296 COMPLEMENTO:
24º a 27º andares e
mezanino, Conjuntos 241 a 271 BAIRRO: Vila Cordeiro
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 04583-110
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da P&G
PRÊMIOS
Quantidade: 56
Descrição: Primeiro Desafio na Cidade de Curitiba junto às primeiras rodadas dos jogos de
futebol: 1 (um) voucher no valor de R$ 100,00 (cem reais) a ser utilizado na loja virtual da
Electrolux,
válido até 31.12.2020 ("Voucher Electrolux").
Valor R$ 100,00
Valor Total R$ 5.600,00
Ordem: 1
Quantidade: 2
Descrição: Para cada Capitão dos times vencedores do Primeiro Desafio na Cidade de
Curitiba junto às primeiras rodadas dos jogos de futebol: 1 (um) Liquidificador Sport Blender,
Electrolux, no valor estimado de R$ 136,73 (cento e trinta e seis reais e setenta e
três centavos).
Valor R$ 136,73
Valor Total R$ 273,46
Ordem: 2
Quantidade: 2
Descrição: Para cada Capitão dos times vencedores do Primeiro Desafio
na Cidade de Curitiba junto às primeiras rodadas dos jogos de futebol: 1 (um) Kit para
Churrasco 3 peças, Electrolux, no valor estimado de 249,90 (duzentos e quarenta e nove
reais e noventa centavos).
Valor R$ 249,90
Valor Total R$ 499,80
Ordem: 3
Quantidade: 14
Descrição: Segundo Desafio na Cidade de Curitiba junto às semifinais
dos jogos de futebol: 1 (um) voucher no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser
utilizado nas lojas físicas da Reserva, indicadas pela P&G, no prazo de 30 (trinta) dias após
o seu recebimento (“Voucher Reserva”).
Valor R$ 200,00
Valor Total R$ 2.800,00

Ordem: 4
Quantidade: 14
Descrição: Segundo Desafio na Cidade de Curitiba junto às semifinais dos jogos de futebol:
1 (um) voucher no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser utilizado na loja virtual da
Netshoes, no prazo de 90 (noventa) dias após o seu recebimento ("Voucher Netshoes").
Valor R$ 200,00
Valor Total R$ 2.800,00
Ordem: 5
Para:
PERÍODO DA APURAÇÃO: 21/06/2020 10:00 a 27/06/2020 23:59
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 29/11/2019 00:00 a 21/03/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Chucri Zaidan NÚMERO: 296 COMPLEMENTO:
24º a 27º andares e
mezanino, Conjuntos 241 a 271 BAIRRO: Vila Cordeiro
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 04583-110
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da P&G
PRÊMIOS
Quantidade: 56
Descrição: Primeiro Desafio Online da Cidade de Curitiba: 1 (um) voucher no valor de R$
100,00 (cem reais) a ser utilizado na loja virtual da Electrolux,
válido até 31.12.2020 ("Voucher Electrolux").
Valor R$ 100,00
Valor Total R$ 5.600,00
Ordem: 1
Quantidade: 2
Descrição: Para cada Capitão dos times vencedores do Primeiro Desafio Online da
Cidade de Curitiba: 1 (um) Liquidificador Sport Blender, Electrolux, no valor estimado de
R$ 136,73 (cento e trinta e seis reais e setenta e
três centavos).
Valor R$ 136,73
Valor Total R$ 273,46
Ordem: 2
Quantidade: 2
Descrição: Para cada Capitão dos times vencedores do Primeiro Desafio Online
da Cidade de Curitiba: 1 (um) Kit para Churrasco 3 peças, Electrolux, no valor estimado
de 249,90 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).
Valor R$ 249,90
Valor Total R$ 499,80
Ordem: 3
Quantidade: 14
Descrição: Segundo Desafio Online da Cidade de Curitiba: 1 (um) voucher no valor de R$
200,00 (duzentos reais) a ser
utilizado nas lojas físicas da Reserva, indicadas pela P&G, no prazo de 30 (trinta) dias
após o seu recebimento (“Voucher Reserva”).
Valor R$ 200,00

Valor Total R$ 2.800,00
Ordem: 4
Quantidade: 14
Descrição: Segundo Desafio Online da Cidade de Curitiba: 1 (um) voucher no valor de R$
200,00 (duzentos reais) a ser utilizado na loja virtual da Netshoes, no prazo de 90
(noventa) dias após o seu recebimento ("Voucher Netshoes").
Valor R$ 200,00
Valor Total R$ 2.800,00
Ordem: 5.
De:
PERÍODO DA APURAÇÃO: 25/04/2020 10:00 a 08/05/2020 23:59
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 29/11/2019 00:00 a 21/03/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Chucri Zaidan NÚMERO: 296 COMPLEMENTO:
24º a 27º andares e
mezanino, Conjuntos 241 a 271 BAIRRO: Vila Cordeiro
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 04583-110
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da P&G
Quantidade: 1
Descrição: Desafio Final em Curitiba: 1 (uma) Lava e Seca, Electrolux, modelo LPS 11
(“Lava e Seca”)
Valor R$ 3.999,00
Valor Total R$ 3.999,00
Ordem: 1
Para:
PERÍODO DA APURAÇÃO: 28/06/2020 10:00 a 28/06/2020 23:59
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 29/11/2019 00:00 a 21/03/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Chucri Zaidan NÚMERO: 296 COMPLEMENTO:
24º a 27º andares e
mezanino, Conjuntos 241 a 271 BAIRRO: Vila Cordeiro
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 04583-110
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede da P&G
Quantidade: 1
Descrição: Desafio Final Online da Cidade de Curitiba: 1 (uma) Lava e Seca, Electrolux,
modelo LPS 11 (“Lava e Seca”)
Valor R$ 3.999,00
Valor Total R$ 3.999,00
Ordem: 1
FORMA DE APURAÇÃO:
De: DA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO (“Fase de Seleção”)
9.1 Os Capitães dos times deverão, no ato de inscrição nesta Promoção, responder a
seguinte pergunta “Para seu time, o que Ariel tem a ver com Futebol?”. Como critério de
seleção e classificação, serão considerados qualificados para a próxima etapa, a
resposta considerada mais criativa pela P&G. Cada Capitão somente poderá responder a
referida pergunta apenas uma vez.
9.2 A P&G fará a análise das respostas postadas pelos Capitães dos times desde que
completos com no mínimo 11 (onze) integrantes, e dentre eles, selecionará 8 (oito) times

de cada Cidade Participante (totalizando 24 (vinte e quatro) times) para a segunda etapa
deste Concurso, de acordo com os critérios estabelecidos acima.
9.3 A apuração desta etapa ocorrerá na sede da P&G, na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº
296, 24º a 27º andares e mezanino, Conjuntos 241 a 271, Vila Cordeiro, São Paulo – SP.
9.4 Cada um dos integrantes dos 24 (vinte e quatro) times selecionados, receberá, como
prêmio, um kit de produtos Ariel, contendo 1 (um) Ariel Expert, 1 (um) Ariel Clássico e 1
(um) Downy Sports, no valor equivalente a R$ 51,20 (cinquenta e um reais e vinte
centavos).
9.5 Após a definição dos times selecionados, os Capitães poderão definir o nome dos
times, não serão admitidos nomes de times considerados inapropriados, ofensivos, de
baixo calão, xenofóbicos, racistas, ou que de qualquer forma venha a ferir a imagem da
P&G, sob pena de desclassificação.
9.6 Todos os nomes dos times recebidos para participação desse Concurso serão objeto
de uma moderação, no sentido de garantir que não haja nenhum conteúdo com referência
à violência, atos obscenos ou contrários à moral ou ofensas ao nome ou moral de
qualquer pessoa. Tal análise prévia, todavia, não é definitiva, podendo o Participante ser
desclassificado posteriormente, caso não se enquadre nos itens deste Regulamento. Da
mesma forma, poderão ser desclassificados os nomes que contenham expressões ou
menções desonrosas a pessoas, locais, obras culturais, religião ou quaisquer outras
protegidas por direitos autorais. Igualmente, o nome que apresentar conteúdo com
qualquer tipo de discriminação por conta de raça, cor, sexo, política, nacionalidade,
origem étnica ou contiver insinuações ou nomes indecorosos, preconceituosos,
desrespeitosos, discriminatórios, injuriosos, caluniosos, difamatórios e/ou que de qualquer
outra forma atentem contra a dignidade, a imagem, a reputação, a honra, a moral, a
integridade ou direito de qualquer pessoa – incluindo-se as pessoas jurídicas –
independentemente de nacionalidade, etnia ou religião; bem como aqueles que atentem
contra a ordem pública, os bons costumes e/ou qualquer norma jurídica vigente poderão
ser imediatamente desclassificados pela P&G.
DA SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO (a “Copa Ariel”)
9.7 Os 8 (oito) times qualificados em suas respectivas cidades serão convidados a
participar da Copa Ariel, um campeonato de futebol a ser divulgado em redes sociais,
incluindo, mas não se limitando ao Canal “Desimpedidos” no YouTube.
9.8 As regras, datas e outras informações dos jogos de futebol da Copa Ariel serão
divulgadas aos integrantes dos times pela
P&G com a devida antecedência. As datas previstas para os jogos de futebol são as
seguintes:
São Paulo – 1, 8 e 15 de fevereiro de 2020.
Porto Alegre – 7, 14 e 21 de março de 2020.
Curitiba – 4, 18 e 25 de abril de 2020.
9.9 As datas acima são estimadas e poderão sofrer alterações. Caso haja alguma
alteração das datas indicadas acima, a P&G
se compromete a informar os Participantes com a devida antecedência.
9.10 Os Participantes declaram desde já que tomaram ciência das datas indicadas acima
e possuem disponibilidade para participar dos jogos de futebol em tais datas, não
podendo em momento algum, alegar o desconhecimento destas para requerer
quaisquer direitos aversos dos aqui regulados.
9.11 Durante os jogos de futebol da Copa Ariel serão realizados desafios com distribuição
de prêmios (os “Desafios”). A P&G declara e garante que nenhum destes Desafios
envolverá a execução de qualquer ato ou comportamento que seja vexatório ou
contrário à moral e bons costumes, sendo apenas exigido dos integrantes dos times,
algum esforço físico e intelectual.

9.12 As regras dos Desafios serão conhecidas no dia de sua realização. Os Desafios
serão realizados em etapas, conforme
abaixo.
a) Primeiro Desafio (primeira rodada dos jogos de futebol da Copa Ariel): Os 8 (oito) times
selecionados para a Copa Ariel de
cada Cidade Participante participarão do primeiro Desafio. Os integrantes dos times
vencedores de tal Desafio ganharão 1 (um)
voucher no valor de R$ 100,00 (cem reais) a ser utilizado na loja virtual da Electrolux,
válido até 31.12.2020.
Além disso, cada Capitão dos times vencedores do Primeiro Desafio receberá um dos
seguintes prêmios:
(i) 1 (um) Liquidificador Sport Blender, Electrolux, no valor estimado de R$ 136,73 (cento
e trinta e seis reais e setenta e três
centavos); ou
(ii) 1 (um) Kit para Churrasco 3 peças, Electrolux, no valor estimado de 249,90 (duzentos
e quarenta e nove reais e noventa
centavos).
Os prêmios detalhados acima serão distribuídos a cada Capitão dos times vencedores do
Primeiro Desafio, de forma aleatória
pela P&G, de acordo com a quantidade prevista de cada prêmio para cada Cidade
Participante.
b) Segundo Desafio (semifinais dos jogos de futebol da Copa Ariel): Os times que
avançarem para as semifinais dos jogos de
futebol da Copa Ariel, de acordo com as regras que serão divulgadas para os
Participantes, participarão do segundo Desafio. Os
integrantes dos times vencedores de tal Desafio ganharão um dos seguintes prêmios:
(i) 1 (um) voucher no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser utilizado nas lojas físicas
da Reserva, indicadas pela P&G, no
prazo de 30 (trinta) dias após o seu recebimento; ou
(ii) 1 (um) voucher no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser utilizado na loja virtual da
Netshoes, no prazo de 90 (noventa)
dias após o seu recebimento.
Os vouchers detalhados acima serão distribuídos aos integrantes dos times vencedores
do Segundo Desafio, de forma aleatória
pela P&G, de acordo com a quantidade prevista de cada voucher para cada Cidade
Participante. Cada Participante só poderá
receber um único voucher.
c) Desafio Final: Somente participará do Desafio Final, o time campeão dos jogos de
futebol da Copa Ariel. Os integrantes do time campeão deverão responder um
questionário sobre os benefícios do sabão líquido, tarefas domésticas e conhecimentos
gerais, de acordo com as regras que serão fornecidas no dia da realização do Desafio
Final.
O integrante do time campeão que realizar a melhor pontuação receberá 1 (uma) Lava e
Seca, Electrolux, modelo LPS 11, no valor estimado de R$ 3.999,00 (três mil e
novecentos e noventa e nove reais). O valor ora estimado poderá sofrer reajustes até a
sua efetiva aquisição.
9.13 Esclarece a P&G que os Desafios descritos acima ocorrerão de forma apartada em
cada Cidade Participante, isto é, em São Paulo/SP, Curitiba/PR e Porto Alegre/RS.
Para:
DA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO (“Fase de Seleção”)

9.1 Os Capitães dos times deverão, no ato de inscrição nesta Promoção, responder a
seguinte pergunta “Para seu time, o que Ariel tem a ver com Futebol?”. Como critério de
seleção e classificação, serão considerados qualificados para a próxima etapa, a
resposta considerada mais criativa pela P&G. Cada Capitão somente poderá responder a
referida pergunta apenas uma vez.
9.2 A P&G fará a análise das respostas postadas pelos Capitães dos times desde que
completos com no mínimo 11 (onze) integrantes, e dentre eles, selecionará 8 (oito) times
de cada Cidade Participante (totalizando 24 (vinte e quatro) times) para a segunda etapa
deste Concurso, de acordo com os critérios estabelecidos acima.
9.3 A apuração desta etapa ocorrerá na sede da P&G, na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº
296, 24º a 27º andares e mezanino, Conjuntos 241 a 271, Vila Cordeiro, São Paulo – SP.
9.4 Cada um dos integrantes dos 24 (vinte e quatro) times selecionados, receberá, como
prêmio, um kit de produtos Ariel, contendo 1 (um) Ariel Expert, 1 (um) Ariel Clássico e 1
(um) Downy Sports, no valor equivalente a R$ 51,20 (cinquenta e um reais e vinte
centavos).
9.5 Após a definição dos times selecionados, os Capitães poderão definir o nome dos
times, não serão admitidos nomes de times considerados inapropriados, ofensivos, de
baixo calão, xenofóbicos, racistas, ou que de qualquer forma venha a ferir a imagem da
P&G, sob pena de desclassificação.
9.6 Todos os nomes dos times recebidos para participação desse Concurso serão objeto
de uma moderação, no sentido de garantir que não haja nenhum conteúdo com referência
à violência, atos obscenos ou contrários à moral ou ofensas ao nome ou moral de
qualquer pessoa. Tal análise prévia, todavia, não é definitiva, podendo o Participante ser
desclassificado posteriormente, caso não se enquadre nos itens deste Regulamento. Da
mesma forma, poderão ser desclassificados os nomes que contenham expressões ou
menções desonrosas a pessoas, locais, obras culturais, religião ou quaisquer outras
protegidas por direitos autorais. Igualmente, o nome que apresentar conteúdo com
qualquer tipo de discriminação por conta de raça, cor, sexo, política, nacionalidade,
origem étnica ou contiver insinuações ou nomes indecorosos, preconceituosos,
desrespeitosos, discriminatórios, injuriosos, caluniosos, difamatórios e/ou que de qualquer
outra forma atentem contra a dignidade, a imagem, a reputação, a honra, a moral, a
integridade ou direito de qualquer pessoa – incluindo-se as pessoas jurídicas –
independentemente de nacionalidade, etnia ou religião; bem como aqueles que atentem
contra a ordem pública, os bons costumes e/ou qualquer norma jurídica vigente poderão
ser imediatamente desclassificados pela P&G.
DA SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO (a “Copa Ariel”)
9.7 Os 8 (oito) times qualificados em suas respectivas cidades serão convidados a
participar da Copa Ariel, um campeonato de futebol a ser divulgado em redes sociais,
incluindo, mas não se limitando ao Canal “Desimpedidos” no YouTube.
9.8 As regras, datas e outras informações dos jogos de futebol da Copa Ariel serão
divulgadas aos integrantes dos times pela
P&G com a devida antecedência. As datas previstas para os jogos de futebol são as
seguintes:
São Paulo – 1, 8 e 15 de fevereiro de 2020.
Porto Alegre – 7, 14 e 21 de março de 2020.
Curitiba – 4, 18 e 25 de abril de 2020.
9.9 As datas acima são estimadas e poderão sofrer alterações. Caso haja alguma
alteração das datas indicadas acima, a P&G
se compromete a informar os Participantes com a devida antecedência.

9.10 Os Participantes declaram desde já que tomaram ciência das datas indicadas acima
e possuem disponibilidade para participar dos jogos de futebol em tais datas, não
podendo em momento algum, alegar o desconhecimento destas para requerer
quaisquer direitos aversos dos aqui regulados.
9.11 Durante os jogos de futebol da Copa Ariel serão realizados desafios com distribuição
de prêmios (os “Desafios”). A P&G declara e garante que nenhum destes Desafios
envolverá a execução de qualquer ato ou comportamento que seja vexatório ou
contrário à moral e bons costumes, sendo apenas exigido dos integrantes dos times,
algum esforço físico e intelectual.
9.12 As regras dos Desafios serão conhecidas no dia de sua realização. Os Desafios
serão realizados em etapas, conforme
abaixo.
a) Primeiro Desafio (primeira rodada dos jogos de futebol da Copa Ariel): Os 8 (oito) times
selecionados para a Copa Ariel de
cada Cidade Participante participarão do primeiro Desafio. Os integrantes dos times
vencedores de tal Desafio ganharão 1 (um)
voucher no valor de R$ 100,00 (cem reais) a ser utilizado na loja virtual da Electrolux,
válido até 31.12.2020.
Além disso, cada Capitão dos times vencedores do Primeiro Desafio receberá um dos
seguintes prêmios:
(i) 1 (um) Liquidificador Sport Blender, Electrolux, no valor estimado de R$ 136,73 (cento
e trinta e seis reais e setenta e três
centavos); ou
(ii) 1 (um) Kit para Churrasco 3 peças, Electrolux, no valor estimado de 249,90 (duzentos
e quarenta e nove reais e noventa
centavos).
Os prêmios detalhados acima serão distribuídos a cada Capitão dos times vencedores do
Primeiro Desafio, de forma aleatória
pela P&G, de acordo com a quantidade prevista de cada prêmio para cada Cidade
Participante.
b) Segundo Desafio (semifinais dos jogos de futebol da Copa Ariel): Os times que
avançarem para as semifinais dos jogos de
futebol da Copa Ariel, de acordo com as regras que serão divulgadas para os
Participantes, participarão do segundo Desafio. Os
integrantes dos times vencedores de tal Desafio ganharão um dos seguintes prêmios:
(i) 1 (um) voucher no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser utilizado nas lojas físicas
da Reserva, indicadas pela P&G, no
prazo de 30 (trinta) dias após o seu recebimento; ou
(ii) 1 (um) voucher no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser utilizado na loja virtual da
Netshoes, no prazo de 90 (noventa)
dias após o seu recebimento.
Os vouchers detalhados acima serão distribuídos aos integrantes dos times vencedores
do Segundo Desafio, de forma aleatória
pela P&G, de acordo com a quantidade prevista de cada voucher para cada Cidade
Participante. Cada Participante só poderá
receber um único voucher.
c) Desafio Final: Somente participará do Desafio Final, o time campeão dos jogos de
futebol da Copa Ariel. Os integrantes do time campeão deverão responder um
questionário sobre os benefícios do sabão líquido, tarefas domésticas e conhecimentos
gerais, de acordo com as regras que serão fornecidas no dia da realização do Desafio
Final.

O integrante do time campeão que realizar a melhor pontuação receberá 1 (uma) Lava e
Seca, Electrolux, modelo LPS 11, no valor estimado de R$ 3.999,00 (três mil e
novecentos e noventa e nove reais). O valor ora estimado poderá sofrer reajustes até a
sua efetiva aquisição.
9.13 Esclarece a P&G que os Desafios descritos acima ocorrerão de forma apartada em
cada Cidade Participante, isto é, em São Paulo/SP, Curitiba/PR e Porto Alegre/RS
COVID-19 - FINAL DA COPA ARIEL EM PORTO ALEGRE - RS -DESAFIO FINAL
ONLINE
9.14 Desafio Final Online da Cidade de Porto Alegre: Em virtude da pandemia de COVID19, a final da Copa Ariel que seria realizda na Cidade de Porto Alegre - RS, teve de ser
cancelada. Dessa forma, os times que avançaram para a final da Copa Ariel em Porto
Alegre - RS participarão do Desafio Final de forma online, cujas regras serão divugadas
antecipadamente aos Participantes.
9.15 Cada integrante do time campeão de tal Desafio Final deverá encaminhar um vídeo
à P&G, no endereço eletrônico a ser indicado por esta, contendo um passo a passo de
como lavar roupas em casa. Como critério de seleção, será considerado contemplado
com 1 (uma) Lava e Seca, Eletrolux, modelo LPS 11, no valor estimado de R$ 3.999,00
(três mil e novecentos e noventa e nove reais), o vídeo considerado mais criativo pela
P&G.
COVID-19 - COPA ARIEL EM CURITIBA - PR - DESAFIOS ONLINE
9.16 Excepcionalmente, por conta da pandemia de COVID-19, os jogos de futebol da
Copa Ariel que seriam realizados na Cidade de Curitiba - PR tiveram de ser cancelados.
Dessa forma, os Desafios que seriam realizados junto a esses jogos de futebol de
Curitiba, serão realizados de forma online '("Desafios Online'').
9.17 Os Desafios Online serão realizados em etapas, conforme abaixo:
a) Primerio Desafio Online da Cidade de Curitiba: Os 8 (oito) times selecionados para a
Copa Ariel da Cidade de Curitiba - PR participarão do primerio Desafio Online de Curitiba.
Os integrantes dos times vencedores de tal Desafio ganharão 1 (um) voucher no valor de
R$ 100,00 (cem reais) a ser utilizado na loja virtual da Eletrolux, válido até 31.12.2020.
Além disso, cada Capitão dos times vencedores do Primerio Desafio Online de Curitiba
receberá um dos seguintes prêmios:
(i) 1 (um) Liquidificador Sport Blender, Eletrolux, no valor estimado de R$ 136,73 (cento e
trinta e seis reais e setenta e três centavos); ou
(ii) 1 (um) Kit para Churrasco 3 peças, Eletrolux , no valor estimado de R$ 249,90
(duzenos e quarenta e nove reais e noventa centavos).
Os prêmios detalhados acima serão distribuídos a cada Capitão dos times vencedores do
Primeiro Desafio Online de Curitba, de forma aleatória pela P&G, de acordo com a
quantidade prevista de cada prêmio para a Cidade de Curitiba.

b) Segundo Desafio Online da Cidade de Curitiba: Os times vencedores do Primeiro
Desafio Online da CIdade de Curitiba, de acordo com as regras que serão divulgadas
antecipadamente aos Participantes de Curitiba, avançarão para o Segundo Desafio
Online da Cidade de Curitiba. Os integrantes dos times vencedores de tal Desafios
ganharão um dos seguintes prêmios:
(i) 1 (um) voucher no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser utilizado nas lojas físicas
da Reserva, indicadas pela P&G no prazo de 30 (trinta) dias após o seu recebimento; ou
(ii) 1 (um) voucher no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser utilizado na loja virtual da
Netshoes, no prazo de 90 (noventa) dias após o seu recebimento.
Os vouchers detalhados acima serão distribuídos aos integrantes dos times vencedores
do Segundo Desafio Online da Cidade de Curitiba, de forma aleatória pela P&G, de
acordo com a quantidade prevista de cada voucher para a Cidade de Curitiba. Cada
Participante só poderá receber um único voucher.
c) Desafio Final Online da Cidade de Curitiba: Os times vencedores do Segundo Desafio
Online de Curtiba, de acrodo com regras que serão divulgados aos Participantes de
Curitiba, avanção para o Desafio Final Online da Cidade de Curitiba.
Cada integrante do time campeão de tal Desafio Final deverá encaminhar um vídeo à
P&G, no endereço eletrônico a ser indicado por esta, contendo um passo a passo de
como lavar roupas em casa. Como critério de seleção, será considerado contemplado
com 1 (uma) Lava e Seca, Eletrolux, modelo LPS 11, no valor estimado de R$ 3.999,00
(três mil e novecentos e noventa e nove reais), o vídeo considerado mais criativo pela
P&G.
REGRAS GERAIS - DESAFIOS ONLINE
9.17 Os Desafios Online serão realizados exclusivamente por dois integrantes de cada
time. Obrigatoriamente, os integrantes escolhidos pelo seu time para realizarem os
Desafios Online deverão ter acesso à Internet.
9.18 A P&G não se responsabiliza por quaisquer problemas técnicos, incluindo, mas não
se limitado a problemas com internt, provedores de e-mails, operadoras de telefonia
móvel, lentidão de redes, impossibilidade de uso de equipamento adequado para
participar dos Desafios Online, entre outras circustâncias não atribuíveis à P&G, sendo
essa responsabilidades exclusiva dos Partipantes.
9.19 A P&G declara a garante que nenhum destes Desafios Oline envolverá a execução
de qualquer ao ou comportamento que seja vexatório ou contrário à moral e bons
costumes, sendo apenas exigidos dos intefrantes dos times, algum esforço físico e
intelectual.
9.20 As regras dos Desafios Online serão divulgados antecipadamente pela P&G aos
Participantes, e estes deverão seguir estritamente tais regras sob pena de
desclassificação.

A empresa se compromete a prestar contas da promoção, inclusive recolhimento de
imposto de renda e de taxa complementar, se for o caso, conforme premiação distribuída
ao final da campanha.
Cláusula 3ª – Da penalidade:
Tendo em vista a situação advir de caso fortuito/força maior, este TAC foi firmado sem
aplicação de penalidade.
Por outro lado, o descumprimento das cláusulas aqui firmadas enseja a aplicação das
penalidades administrativas previstas no art. 28 da Lei nº. 13.756, de 2018, assegurada a
ampla defesa e o contraditório.
Cláusula 4ª – Cominações:
O descumprimento injustificado por parte da COMPROMISSÁRIA de qualquer das
obrigações previstas neste TAC, acarretará a abertura de processo administrativo, com
vistas à apuração de possível irregularidade e conforme penalidades previstas no art. 28
da Lei nº. 13.756, de 2018, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
Cláusula 5ª – Responsabilidade e Foro:
As obrigações e cominações previstas no presente Termo obrigam a Compromissária, bem
como seus sócios e eventuais sucessores a qualquer título e a qualquer tempo.
Fica eleito o foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios que versem
sobre a questão do objeto deste Termo.
E, por estarem assim combinados, formam o presente TAC em 2 (duas) vias de igual teor
e forma.
Brasília, 26 de maio de 2020
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