
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 
 

“QUIZZTALKS mLabs 2020” 
 
1. EMPRESAS PROMOTORAS: 
 
1.1. Empresa Mandatária: 
1.1.1- Razão Social: MLabs Software Ltda 
1.1.2- Endereço: Av. Cassiano Ricardo, 401 – Sala 1309 – São José dos Campos/SP 

– 12246-870 
1.1.3- CNPJ nº.  23.465.964/0001-00 

 

1.2. Empresa Aderente: DIGITALKS 
1.1.1. Razão Social: DIGITALKS EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA ME 
1.1.2. Endereço: RUA OSCAR FREIRE, 2379 
1.1.3. CNPJ: 12.145.534/0001-95 
 
A Empresa Mandatária e a Empresa Aderente são referidas neste documento em 
conjunto como “Promotora”. 
 
2. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1. O presente concurso é aberto para todas as pessoas físicas, residentes e 

domiciliadas no território nacional, que estejam participando da Expo 
Digitalks 2020 no período de 26 de agosto de 2020 a 28 de agosto de 2020, 
de acordo com as condições previstas neste Regulamento. 
 

2.2. Os participantes da Expo Digitalks que tiverem interessados em participar do 
concurso “QUIZZTALKS mLabs 2020” deverão acessar o site 
www.mlabs.com.br/quizdigitalks das 09h00m (horário de Brasília) do dia 26 
de agosto de 2020 até as 22h00m (horário de Brasília) do dia 28 de agosto 
de 2020, se cadastrar no concurso com seus dados pessoais (Nome 
completo, telefone e E-mail), sendo obrigatório que o participante utilize os 
mesmo dados cadastrados na Expo Digitalks e responder as perguntas do 

Quiz. 
 
 
2.2.1. A participação no concurso implica na aceitação total e irrestrita de 

todos os termos deste regulamento. O participante declara que leu e 
concorda com o presente regulamento, comprometendo-se a 
obedecê-lo integralmente, previamente a qualquer inscrição e/ou 
participação no presente concurso.  

 
2.2.2. É obrigatório que o participante deste concurso cadastre seus dados 

pessoais válidos e atualizados, uma vez que esses serão utilizados 
para identificação e localização de cada ganhador deste concurso e 
consequente entrega do prêmio. Dessa forma, a Promotora do 
concurso não será responsável de ficar impossibilitada de entregar o 
prêmio, em razão do fornecimento de dados incompletos e incorretos.   

 
2.2.3. Os participantes assumem total responsabilidade pelos dados 

cadastrados e enviados no concurso, para comunicação e entrega do 
prêmio, não podendo imputar a quem quer que seja a 
responsabilidade pelo não recebimento decorrente de incorreção nos 
dados informados, ou ausência de local para recebimentos do prêmio. 
 

2.3. Após a conclusão do cadastro os participantes deverão responder um Quiz 
contendo 5 perguntas aleatórias de múltiplas escolhas sobre Transformação 

http://www.mlabs.com.br/quizdigitalks


Digital e Expo Digitalks, sendo que para cada resposta correto o participante 
acumulará pontos. 
 
2.3.1. As perguntas serão divididas em níveis de pontuação, sendo que a 

pontuação será uma equação entre a pontuação no Ranking X Peso 
por grau de dificuldade X Tempo restante para a resposta. 

 
2.3.2. O participante poderá participar do Concurso/Quiz no máximo 03 

(três) vezes, sendo eu a pontuação será acumulativa e ao final de 
cada participação no Quiz o participante visualizará sua pontuação e 
classificação atual no ranking. 

 

2.4. Caso ocorra o empate entre dois ou mais participantes com a mesma 
pontuação no ranking o desempate será realizado pelo menor tempo 
utilizado para responder as perguntas, persistindo o empate, será 
considerado vencedor o participante que tiver obtido a pontuação no 
ranking, conforme data, hora, minuto e segundos. 
 

3. APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS: 
 
3.1. Serão distribuídos 03 (três) prêmios, sendo um para cada contemplado 

conforme descrição abaixo: 
 

Classificação Descrição do prêmio Valor total 

1º colocado 
01 (um) Echo Show 5 - Smart Speaker com tela 
de 5,5" e Alexa. 

R$ 499,00 

2º colocado 01 (um) Kindle Paperwhite 8GB R$ 499,00 

3º colocado 
01 (um) Fone de Ouvido on Ear Bluetooth, Tune 
600, JBL, Preto 

R$ 499,00 

 
3.2. A apuração do resultado ocorrerá no dia 31 de agosto de 2020 as 10h na 

MLabs, localizada na Av. Cassiano Ricardo, 401 – Sala 1309 – São José dos 

Campos/SP – 12246-870. 
 

4. PREMIAÇÃO TOTAL 
 

Quantidade Total de Prêmios Valor Total da Promoção R$ 

03 R$ 1.497,00 

 

5. FORMA DE APURAÇÃO: 
 
5.1. A apuração e validação da pontuação do Ranking final será realizada por 

membros da empresa promotora que possuem reconhecida capacidade e 
saber notório relacionado às regras do presente concurso, os quais irão 
avaliar o cadastro do participante, a participação no Expo Digitalks 2020, a 
participação no Quiz e a Pontuação final, sendo que a validação e decisão 

desses membros será considerada soberana e irrecorrível. 

5.2. Caso ocorra o empate entre dois ou mais participantes com a mesma 
pontuação no ranking o desempate será realizado pelo menor tempo 
utilizado para responder as perguntas, persistindo o empate, será 
considerado vencedor o participante que tiver obtido a pontuação no 
ranking, conforme data, hora, minuto e segundos. 
 

6. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: 
 



6.1. Serão desclassificados automaticamente, no ato da avaliação da comissão 
julgadora, os participantes que: 

 
(A) Não estejam cadastrados/participando da Expo Digitalks 2020; 
(B) Não tenham obedecido aos critérios dispostos no presente regulamento; 
(C) Estejam incluídos na lista daqueles que se encontram proibidos de 
participar deste concurso, em razão da existência de algum vínculo com a 
Empresa Promotora, nos termos descritos no item abaixo; 
(D) Participantes que tentarem fraudar ou burlar as regras estabelecidas 
neste regulamento e/ou utilizar de meios mecânicos, robóticos ou 
fraudulentos para interferir no resultado do concurso. 

6.2. Os participantes poderão ser excluídos automaticamente do concurso em 
caso de comprovação de fraude, de não preenchimento dos requisitos 
previamente determinados e/ou em decorrência da prestação de 
informações incorretas ou equivocadas, de acordo com as regras do 
regulamento do concurso. 
 

6.3. Ficará vedada a participação dos sócios, funcionários do MLabs, bem como 
da agência e outras empresas diretamente envolvidos nos processos de 
planejamento e operacionalização deste concurso. O deste item será de 
inteira responsabilidade da Empresa Promotora no momento da validação, 
que automaticamente o desclassificará.  
 
6.3.1. As pessoas mencionadas no item 6.3, quando identificadas e que de 

alguma maneira manipularam, violaram ou fraudaram este 
Regulamento para participar do concurso não terão direito à 
premiação. Caso esta identificação seja feita no momento da 
apuração, o participante desclassificado será substituído pelo 
participante subsequente no ranking. Se porventura, a empresa 
promotora receber uma denúncia posterior à apuração e anterior ao 
usufruto do prêmio, indicando que qualquer ganhador se enquadra 
numa das categorias mencionadas no item 6.3 e não poderia ter 
participado do concurso, após comprovação da denúncia, este 

perderá imediatamente o direito ao prêmio sendo que neste caso o 
participante será substituído por outro participante e assim 
sucessivamente até que se encontre um contemplado que atenda as 
regras do presente regulamento. 

 
6.4. Uma vez identificada à prática de ato tipificado como ilícito penal, o 

contemplado responderá pelo crime de falsificação de documentos ou uso de 
documento falso, sem prejuízo de responder civilmente por seus atos. 

 
7. FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 
 
7.1. O nome dos contemplados serão disponibilizados para consulta no hotsite 

www.mlabs.com.br/quizdigitalks no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da 

data da respectiva apuração. 

 

7.2. A empresas promotoras comunicará os contemplados sobre a classificação e 

premiação destes neste concurso no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da 

data da respectiva apuração. 

 

7.3. O contato com os contemplados será realizado através do telefone 

cadastrado no concurso e será neste momento que empresa promotora 

http://www.mlabs.com.br/quizdigitalks


informará os procedimentos necessários para o recebimento do prêmio, 

disponibilizando, de imediato, um canal exclusivo de atendimento. 

 
8. ENTREGA DOS PRÊMIOS: 

 
8.1. Os prêmios serão entregues no domicílio dos contemplados, no prazo de até 

30 (trinta) dias contados da apuração, de acordo com o Artigo 5º do Decreto 

70.951/72. 

 
8.2. O respectivo prêmio será entregue livre e desembaraçados de qualquer ônus 

para os contemplados. 

 
8.3. Nos termos da legislação em vigor, não será permitida a conversão do 

prêmio em dinheiro ou, ainda, a sua substituição por outro, bem como a 
transferência do prêmio à terceiro, que não o contemplado, em data anterior 
à sua efetiva entrega e integralização ao patrimônio deste.   
 

8.4. Será resguardado o direito do contemplado de reclamar seu prêmio no prazo 
de até 180 (cento e oitenta dias), a contar a partir da data da respectiva 
apuração. Caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo caducará o 
direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido pelas 
Empresas Promotoras, ao Tesouro Nacional como Renda da União, no prazo 
subsequente de 45 (dez) dias conforme art. 6º do decreto 70.951/72. 

 
8.5. Os prêmios estarão expostos através de foto meramente ilustrativa nos 

materiais de divulgação do concurso. A empresa mandatária compromete-se 

a adquirir o prêmio e entregar a declaração ou contrato de propriedade do 
prêmio em até 08 (oito) dias antes da data da respectiva apuração, 
conforme art. 34, inciso I da Portaria MF nº 41, de 2008. 

 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
9.1. A participação no concurso implica na aceitação total e irrestrita de todos os 

termos deste regulamento. O participante declara que leu e concorda com o 
presente regulamento, comprometendo-se a obedecê-lo integralmente, 
previamente à postagem de quaisquer conteúdos destinados a participação 
no concurso.  

 
9.2. A Empresa Promotora se isenta integralmente de toda e qualquer 

responsabilidade advinda de conduta de qualquer participante deste 

concurso, inclusive, quanto à responsabilidade pelo uso indevido ou pela 
violação de quaisquer direitos de terceiros, sem prejuízo do direito de 
regresso que possui. 

 
9.3. Os O Participante também concorda expressamente que seus dados poderão 

ser compartilhados com empresas terceirizadas para o desenvolvimento das 

aplicações de internet, como por exemplo, mas não se limitando, ao próprio 

hotsite. Tais empresas somente terão acesso aos dados na medida da 

necessidade do bom funcionamento da aplicação, para criação, 

aperfeiçoamento, modificação, atualização, segurança e, enfim, tudo que for 

necessário para a boa infraestrutura – ou até mesmo para o fornecimento 

desta – das aplicações de internet vinculadas à promoção comercial. Além 

disso, o Participante expressamente consente com o compartilhamento de 

seus dados com empresas terceirizadas contratadas para a finalidade de 

serviços de comunicação (como envio de e-mails, SMS e outras mídias) com 



os Participantes, para envio dep informes sobre campanhas promocionais, 

envio de ofertas e demais campanhas da Promovente. 

 

9.4. O contemplado, desde já, autoriza o uso, pelas Empresas Promotoras, pelo 

período de 12 (doze) meses, a contar da data da apuração do resultado do 

presente concurso, de suas imagens, som de voz, desempenho e nome, em 

filmes publicitários veiculados em mídia eletrônica, Internet, fotos, cartazes, 

anúncios em jornais, revistas ou em qualquer outra forma de mídia impressa 

ou eletrônica, a serem veiculados no Território Nacional, referentes à 

divulgação da conquista do prêmio, sem qualquer ônus às Empresas 

Promotoras. 

 

9.5. As Empresas Promotoras providenciarão os mecanismos necessários para 

garantir o perfeito funcionamento da mecânica do concurso, bem como se 

responsabilizar pela segurança no ambiente virtual, no limite de suas 

responsabilidades.  

 

9.6. Conforme o disposto no art. 70, inciso 1º, “b”, da Lei nº. 11.196, de 

21/11/05, a instituição promotora recolherá 20% de IRF sobre o valor do 

prêmio, até o 3º dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos 

geradores, através de DARF, recolhida na rede bancária, com o código 0916. 

 

9.7. As dúvidas, omissões ou controvérsias oriundas do presente concurso serão, 

preliminarmente, dirimidas por uma comissão composta por 03 (três) 

representantes das Empresas Promotoras. Na eventualidade de não se 

atingir um consenso após a atuação da comissão, a questão deverá, então, 

ser submetida à apreciação da SECAP/ME. No silêncio injustificado das 

Empresas Promotoras, bem como em razão de decisão insatisfatória que 

esta vier a adotar quanto a eventuais solicitações de esclarecimentos que 

lhe forem apresentadas, poderão os consumidores participantes do 

concurso, apresentar suas reclamações fundamentadas ao Procon local e/ou 

aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor.   

 

9.8. Este concurso está de acordo com a legislação vigente (Lei n.º 5.768/71, 

regulamentada pelo Decreto n.º 70.951/72 e Portaria MF 41/08) e obteve o 

Certificado de Autorização SECAP nº. 03.008920/2020 expedido pelo 

Ministério da Economia.  


