REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
New Millen de cara nova, mais de mil prêmios para você !
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 05.007481/2020
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Endereço: DR. JOSE LUIS LEME MACIEL Número: 327 Bairro: JORDANESIA Município: CAJAMAR UF: SP
CEP:07760-000
CNPJ/MF nº: 00.385.181/0001-11
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Vale-Brinde
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
31/03/2020 a 31/01/2021
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
10/09/2020 a 31/01/2021
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Ter cupom válido e encontrado em produto cadastrado na promoção.
O consumidor deverá ter encontrado, ocasionalmente, um cupom promocional indicando qual é o prêmio, dentro da
embalagem de algum dos produtos New Millen participantes da promoção. Então, deverá enviar uma mensagem
direta para o perfil do instagram @newmillenoficial indicando os seus dados pessoais nome, CPF, telefone, celular,
endereço completo, cidade, estado, CEP, data da compra e número do cupom encontrado.
Após apuração e conferência do cupom, um representante da campanha New Millen entrará em contato com o
contemplado para agendar a entrega do prêmio para até 30 dias.

7 - BRINDES:
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 10/09/2020 00:00 a 31/01/2021 23:59
QUANTIDADE DE ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 1.640 QUANTIDADE DE
PRÊMIOS/NÚMERO DE ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO: 1 / 2
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

10

1 Ano de Protein Black

500,00

5.000,00

30

Adrenalin

70,00

2.100,00

40

BCAA POWDER 5:1:1

80,00

3.200,00

30

BCAA 4800 MG

98,00

2.940,00

40

Lipo Abdômen

70,00

2.800,00

40

Thermo Sleep

100,00

4.000,00

40

Glutamine 100% Pure New Millen 300g

82,00

3.280,00

40

Creatina Monohidratada New Millen

53,00

2.120,00
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PRÊMIOS
40

C4 Beta Pump

90,00

3.600,00

10

Mochila personalizada New Millen

130,00

1.300,00

100

Coqueteleira personalizada New Millen

22,00

2.200,00

100

Copo de acrílico personalizado New Millen

8,00

800,00

100

Strap preto New Millen

30,00

3.000,00

100

Luva Neoprene personalizada New Millen

40,00

4.000,00

300

Camiseta personalizada New Millen

20,00

6.000,00

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios

Valor total da Promoção R$

1.020

46.340,00

9 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Serão desclassificados participantes que não cumprirem qualquer das condições indicadas abaixo:
•Dados pessoais falsos, incompletos ou informação que impossibilitam a autenticidade;
•Sem a identificação de RG ou CPF,
•Ser menor de idade e não preencher com os dados do responsável legal;
•Número de cupom promocional cadastrado mais de uma vez para pessoas diferentes;
•Número de cupom promocional fiscal inexistente;
A desclassificação também ocorrerá se for comprovada uma fraude efetuada para participar da promoção.

10 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Assim que encontrar o cupom promocional indicando qual será o prêmio, a pessoa deverá publicar, no feed do seu instagram
pessoal, uma foto com o produto que tinha o cupom promocional premiado e com a hashtag #NovaNewMillen e, enviar uma
mensagem direta para o perfil @newmillenoficial, indicando os dados pessoais nome, CPF, telefone, celular, endereço
completo, cidade, estado, CEP, data da compra e número do cupom encontrado. Após apuração e conferência do cupom, um
representante da campanha New Millen entrará em contato para agendar a entrega do prêmio para até 30 dias.
Os prêmios em forma de produto (1 ano de Protein Black, 1 C4 Beta Pump; Creatina Monohidratada New Millen 300g, 1
Glutamine 100% Pure New Millen 300g, 1 Thermo Sleep, 1 Lipo Abdômen, BCAA 4.800, BCA 5:1:1 e Adrenalin) deverão ser
retirados no Ponto de Venda que o produto foi comprado na data agendada anteriormente.
Os outros prêmios (1 camiseta personalizada da New Millen; 1 par de luvas de treino Neoprene personalizadas da New Millen;
1 par de straps pretos personalizados da New Millen; 1 copo de acrílico personalizado da New Millen; 1 coqueteleira
personalizada da New Millen; 1 mochila personalizada da New Millen ) serão enviados por meio dos Correios para o endereço
informado no contato.
Algumas entregas presenciais contarão com a presença da atleta Viviane Winkler e serão aleatórias, definidas pela equipe.

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
Na compra de algum dos produtos selecionados para a campanha: Colágeno Hidrolisado em Cápsulas, Colágeno hidrolisado
em pó, Chá Verde, Lipo 4 Slim, Lipofat, Ômega 3, Sbelt Shake, Sbelt Whey Perfect, Albumin Maxxi, BCA 2:1:1 Premium Series,
BCAA Protein Complex, Mass Premium 14.400, Mass Premium 7.200, Protein Black, Protein Complex Premium, Protein Whey
Premium, 100% Whey Pure Protein, 3Whey Nitro2, Adrenalin, Albumina 100%, Aminono2 38.0, BCAA 3.300, BCAA 4800 mg,
BCAA Drops, BCAA Powder 5:1:1, BCAA Power, Beef Protein Isolate, Brutal Force,Cafeine Thermo, Charger 12 hours, CL Ácido
Linoleico Conjulgado, Coenzima Q10, Control Fat, Creatine Monohidratada, Creatine Monohidratadada Caps,Dextrose, Diurox,
Glutamine 100% Pure, Iron Man Instant energy gel, Iso whey 900g, Isolate Protein, L-Carnitina Caps, L-Carnitina 2000,
Maltodrextina, Mass Anticatabolic, Mass Beef Protein, NO20- Vaso Expand, Palatinose, Picolinato de Cromo, Policomplex,
Thermo 300, Waxy Maize, Whey Casein Micelar, Whey Protein Advanced Series, ZMA Cromo Iron Man, C4 Beta Pump, C4
Black Beta Pump e Thermo Sleep New Millen Produtos Alimentícios Ltda-EPP nas lojas que vendem produtos New Millen; o
consumidor que, ocasionalmente, encontrar o cupom promocional indicando qual será o prêmio, inserido dentro da embalagem
do produto, será contemplado com uma dessas opções: 1 ano de Protein Black gratuito; 1 camiseta personalizada da New
Millen; 1 par de luvas de treino Neoprene personalizadas da New Millen; 1 par de straps pretos personalizados da New Millen; 1
copo de acrílico personalizado da New Millen; 1 coqueteleira personalizada da New Millen; 1 mochila personalizada da New
Millen ou um dos seguintes produtos: 1 C4 Beta Pump; Creatina Monohidratada New Millen 300g, 1 Glutamine 100% Pure New
Millen 300g, 1 Thermo Sleep, 1 Lipo Abdômen, BCAA 4.800, BCA 5:1:1 e Adrenalin.
Canais e formas específicas de divulgação institucional da promoção comercial pela
mídia: Os canais que serão utilizados para a divulgação da promoção “New Millen de cara nova, mais de mil prêmios para você!”
são o site da New Millen (http://www.newmillen.com.br/), as páginas do Instagram (https://www.instagram.com/newmillenoficial/),
do Facebook (https://www.facebook.com/newmillen), aplicativo da empresa e nas lojas que vendem os produtos New Millen.
Serão usados materiais impressos nas lojas participantes, como: adesivo,
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móbile, wobbler, faixa de gondola e flyer de divulgação. Nas mídias sociais (facebook e instagram) e site serão veiculados
informações de como participar e de divulgação da promoção “New Millen de cara nova, mais de mil prêmios para você!”
Declaração do prazo de caducidade do direito aos prêmios: De acordo com o art. 6º do Decreto nº 70.951, de 1972, o direito ao
prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não reclamado no prazo de cento e oitenta dias,
contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo da promoção
comercial, caducará e o valor correspondente será recolhido, pela pessoa jurídica autorizada, ao Tesouro Nacional, como renda
da União, no prazo de dez dias.
Divulgação da imagem do contemplado: O contemplado concorda com a utilização de seu nome, imagem e som de voz
exclusivamente para a divulgação da promoção comercial pelo período de até 1 (um) ano a partir da data de apuração.
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.

12 - 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 28/07/2020 às 20:14, 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 BEM.KJZ.LVF
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