
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

UBER PRO - VIAGEM DE TURISMO

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 03.003957/2019

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
Endereço: BRIGADEIRO FARIA LIMA Número: 201 Complemento: ANDAR 26 E 27             CONJ  2601/2701
Bairro: PINHEIROS Município: SAO PAULO UF: SP CEP:05426-100
CNPJ/MF nº: 17.895.646/0001-87

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Fortaleza/CE Curitiba/PR São Paulo/SP

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
01/08/2019 a 01/10/2019

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
01/08/2019 a 30/09/2019

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Podem participar desta Promoção os motoristas parceiros da Uber, devidamente cadastrados e regularizados junto
à Promotora, que (i) participem do programa Uber Pro nas categorias Ouro, Platina e/ou Diamante, (ii) sejam
residentes e domiciliados no Brasil, e (iii) estejam cadastrados para realizar viagens na área de execução da
Promoção.

Estão excluídos de participação nesta Promoção as pessoas jurídicas e qualquer funcionário da Promotora e de
qualquer agência, empresa ou escritório terceirizado contratado para atuação nessa Promoção, incluindo aqueles
que tenham participado em qualquer fase desta Promoção (desenho, desenvolvimento, aprovação ou execução) ou
tenham tido acesso a informações confidenciais ou privilegiadas sobre qualquer fase da promoção (desenho,
desenvolvimento, aprovação ou execução).

Para participar da Promoção, o interessado deve participar do programa Uber Pro, estar classificado na categoria
Ouro, Platina e/ou Diamante ao término do período da promoção e realizar viagens por meio do aplicativo de
motorista Uber durante todo período de participação.

Os participantes de cada categoria (Ouro, Platina e/ou Diamante), nas cidades de São Paulo/SP, Curitiba/PR e
Fortaleza/CE que mais acumularem classificações 5 (cinco) estrelas, durante todo período de participação
receberão os prêmios descritos neste Regulamento.

Será contemplado apenas o 1º melhor classificado de cada categoria (Ouro, Platina e/ou Diamante), em cada uma
das cidades da área de abrangência desta Promoção.

Para efeitos de premiação, em caso de migração de categoria durante o período de participação da Promoção,
será considerada a categoria que o participante se encontrar na data da apuração.

Para fins de contabilização da avaliação 5 estrelas, somente serão consideradas as avaliações cujas viagens: (i)
tenham sido iniciadas dentro do período de participação e da área de abrangência da Promoção; (ii) sejam
realizadas com o aplicativo de motorista da Uber, em qualquer uma das modalidades de viagem aplicáveis e
disponíveis no Brasil; e, (iii) sejam completadas e avaliadas dentro do período de participação, na hipótese de a
viagem ser avaliada após o término do período de participação, ela não será contabilizada para a Promoção.
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7 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PERÍODO DA APURAÇÃO: 01/10/2019 17:00 a 01/10/2019 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/08/2019 00:00 a 30/09/2019 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Av. Presidente Juscelino Kubitschek NÚMERO: 1909 COMPLEMENTO: cj. 151
BAIRRO: Vila Nova Conceição
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 94543-907
LOCAL DA APURAÇÃO: Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

20.000,00 60.000,003 CATEGORIA DIAMANTE
 1 (um) vale-viagem da CVC no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais).

1

10.000,00 30.000,003 CATEGORIA PLATINA
1 (um) vale-viagem da CVC no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).

2

5.000,00 15.000,003 CATEGORIA OURO
1 (um) vale-viagem da CVC no valor de R$ 5.000,000 (cinco
mil reais).

3

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

105.000,009

9 -  FORMA DE APURAÇÃO:
As apurações dos contemplados ocorrerão nas datas indicadas no item acima, sendo que será considerado contemplado o
participante de cada cidade e categoria que obtiver mais classificações 5 estrelas pelos usuários do aplicativo Uber.

Os participantes serão contemplados com os prêmios descritos acima de acordo com sua categoria no programa Uber Pro
(diamante, platina e ouro).

Caso ocorra empate na apuração, será contemplado o participante que tiver (1) a maior média de avaliação pelos usuários, ou
(2) o maior número de viagens, respectivamente.

10 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Todos os participantes deverão observar as condições, formas e prazos de participação, podendo ser sumariamente
desclassificados os participantes que descumprirem quaisquer regras desta Promoção, que cometerem qualquer tipo de
suspeita de fraude, incluindo, mas não se limitando a, à criação, benefício e utilização de ferramentas automatizadas, uso e
benefício de dados e identidades falsas, bem como utilização indevida de direitos autorais e de propriedade intelectual, ficando,
ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.

Serão também desclassificados os participantes que, durante o período da Promoção, sejam banidos da plataforma, por
descumprimento aos Termos e Condições da Promotora. Poderão ainda serem desclassificados, a critério da Promotora, os
participantes que receberem reclamações de usuários por insistência na avaliação da viagem em 5 estrelas.

Em qualquer hipótese de desclassificação de participante(s), a Promotora buscará novo(s) ganhadores, de acordo com os
critérios de participação e premiação previstos neste Regulamento, sendo considerado(s) contemplado(s) o(s) participante(s)
que tiver(em) cumprido todas as regras e condições de participação previstas neste Regulamento.

11 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O resultado da Promoção e o nome dos contemplado serão divulgados por meio de canais internos da Promotora.

O contemplado será comunicado do resultado da Promoção por meio de envio de e-mail, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis da apuração.

A comunicação será realizada de acordo com os dados cadastrais informados na plataforma da Promotora, sendo certo que os
participantes são responsáveis por manterem seus dados cadastrais atualizados junto à Promotora.

12 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
O prêmio será entregue pela Promotora, em formato de voucher ao e-mail do contemplado, em até 30 (trinta) dias após a
apuração, conforme artigo 5°, do Decreto nº 70.951/72.

No ato da comunicação ou recebimento do prêmio, o participante contemplado deverá assinar o recibo de entrega do
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prêmio. Deverá ainda, apresentar e entregar cópia do seu RG e CPF que, juntamente com o recibo, constituirão prova de
entrega do prêmio, os quais serão mantidos sob guarda, pelo prazo de 03 (três) anos, após o término da Promoção.

O participante não poderá transferir o seu prêmio.

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro.

A responsabilidade da Promotora perante os participantes contemplados encerra-se no momento da entrega do prêmio e a
assinatura do recibo pelos contemplados. Para tal, a Promotora assume o compromisso de identificação e notificação do
contemplado.

A utilização do vale-viagem pelos participantes contemplados está sujeita aos termos e condições estabelecidos pelo fornecedor
desse produto, que podem ser previamente consultadas em: www.cvc.com.br/vale-viagem.aspx#regulamento.

Na hipótese de o contemplado ser incapaz, as regras para entrega do prêmio serão as do Código Civil vigente.

Na eventualidade do contemplado falecer, o prêmio será entregue ao respectivo espólio, na pessoa de seu inventariante, que
deverá comprovar tal condição e exercer o seu direito no prazo previsto nesta Promoção.

A documentação pessoal que se fizer necessária ao recebimento, retirada e a fruição do prêmio será de inteira responsabilidade
do participante contemplado.

13 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
A Promotora não se responsabiliza pela autenticidade dos dados fornecidos pelos participantes.

A participação na Promoção implicará a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste Regulamento, sendo imprescindível
que todos os participantes concordem com as regras de sua realização.

Não terão validade as participações que não preencherem as condições básicas da Promoção previstas no Regulamento.

Os contemplados autorizam, a título gratuito, o uso de sua imagem, voz, performance e nomes, em filmes publicitários e
institucionais veiculados em mídia eletrônica, digital, internet, fotos, cartazes, anúncios em jornais e revistas e em qualquer outra
forma de mídia impressa, para divulgação da Promoção no território nacional pelo período de até 1 (um) ano após a data da
apuração.

Os participantes autorizam a utilização de seus endereços físicos, eletrônicos, telefones e demais dados informados com o
propósito de formação e atualização de cadastro, reforço de mídia publicitária e divulgação da própria Promoção, nos limites do
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 Promotora está expressamente vedada de comercializar ou ceder, ainda que a título
gratuito, os dados coletados nessa promoção.

Os dados e informações coletados estarão armazenados em ambiente seguro, observado o estado da técnica disponível, e
somente poderão ser acessados por pessoas qualificadas e previamente autorizadas, em observância a legislação em vigor.

A Promotora não será responsável por problemas, falhas ou funcionamento técnico, de qualquer tipo, em redes de
computadores, servidores ou provedores do participante, equipamentos de computadores, celulares, tablets, hardware ou
software do participante, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões nos sistemas do
participante, incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa de avaliações, em razão de problemas técnicos,
congestionamento na Internet, vírus, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers). Sem prejuízo do disposto
nos Termos e Condições de Intermediação Digital, firmado pelo Motorista Parceiro (participante) e a Promotora.

Considerar-se-á fraude todos os atos praticados, para participação no Concurso, em desacordo com a lei e os termos do
presente Regulamento, bem como que visem à obtenção de benefício e/ou vantagem de forma ilícita, incluindo plágio,
informações não verdadeiras na inscrição, violação de direitos, ofensa à moral e aos bons costumes, e ainda, o não
cumprimento de nenhuma das condições estabelecidas neste Regulamento. Nessas hipóteses, o participante poderá ser
desclassificado.

À Promotora reserva-se o direito de, soberana e unilateralmente, desclassificar e excluir os participantes cuja conduta
demonstre estar manipulando a operação do Concurso, bem como os participantes que tentarem fraudar ou burlar as regras
estabelecidas neste Regulamento, sendo esta decisão irrecorrível.

O participante será responsabilizado por todos os danos causados à Promotora e também a outros terceiros decorrentes de sua
conduta durante a participação na Promoção.

Fica, desde já, eleito o foro de domicílio do participante para solução de quaisquer questões referentes ao Regulamento da
presente Promoção.

O número do Certificado de Autorização e o Regulamento completo da Promoção constarão de forma clara e precisa
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na peça principal de comunicação que será o site da Promoção, para consulta de todos interessados. De forma que empresa
Promotora solicita dispensa de aposição do número do certificado nos demais materiais de divulgação.

14 -  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 Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, em 24/07/2019 às 23:01, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador ZOT.SDX.HGU
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