REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
CARRO 0 KM BETZORD
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE/ME Nº 04.022309/2022
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: PRIMONTENT PRODUCOES DIGITAIS LTDA
Endereço: PRINCIPE HUMBERTO Número: 112 Complemento: CONJ 44 Bairro: CENTRO Município: SAO
BERNARDO DO CAMPO UF: SP CEP:09725-200
CNPJ/MF nº: 35.930.398/0001-40
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhada a Sorteio
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
15/09/2022 a 30/09/2022
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
15/09/2022 a 19/09/2022
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
A promoção "CARRO 0 KM BETZORD", a ser realizada pela PRIMONTENT PRODUCOES DIGITAIS L
TDA, no período compreendido entre os dias 15/09/2022 e 30/09/2022 ou data anterior. Caso todos os números da
sorte de todas as séries tenham sido distribuídos antes do término do período de participação, a promoção será
considerada encerrada, sendo tal fato amplamente comunicado a todos os consumidores através dos mesmos
meios de divulgação iniciais, não gerando qualquer expectativa de direito em relação ao período restante da
promoção.
Serão considerados participantes nesta Promoção todos os cadastros realizados através do site Betzord
(https://betzord.com/), adquiridos no período de 15.09.2022 a 19.09.2022, para alunos matriculados,
exclusivamente por pessoas físicas inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, maiores de
18 (dezoito) anos.
Os interessados, pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade, residentes e domiciliados em todo o
território nacional, deverão, inicialmente, promover no período compreendido entre 0h00 do dia 15.09.2022 e 23h59
do dia 19.09.2022 (horário de Brasília), sua inscrição na Promoção por meio do site https://aluno.betzord.com/login
, informando os dados pessoais ali solicitados.
Como parte do cadastro nesta Campanha, o consumidor deverá ler, concordar e dar o aceite no Regulamento e na
Política de Privacidade e Termo de Uso dos Dados, bem como a sua concordância quanto ao recebimento de
futuras comunicações da Promotora, todas com o exclusivo propósito de manter a comunicação para a boa
execução desta Ação.
E ainda, para finalizar a sua participação, deverá informar preencher todos os dados exigidos. Fica esclarecido que
o CPF constante do pedido deve ser, obrigatoriamente o CPF do participante.
Através do mesmo site (https://betzord.com/), a partir do dia 24.09.2022 será possível a consulta da quantidade de
Números da Sorte com os quais o participante estará concorrendo; cada consumidor poderá ser ganhador apenas
uma vez no sorteio desta promoção.
O fornecimento de informações falsas, incorretas, inválidas ou imprecisas no cadastro, que será feito através do
site da Promoção, implicará a desclassificação do participante, a qualquer momento. Essa prática poderá, ainda,
caracterizar crime, sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação em
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vigor.
O participante se responsabilizará exclusiva e integralmente pelas informações pessoais concedidas à Promotora
da promoção no momento da sua inscrição.
O participante deverá guardar consigo o seu registro de matrícula em qualquer curso em que tenha se matriculado
no site da Promotora até que ela se encerre.
A empresa Promotora poderá, a qualquer tempo, verificar as participações realizadas pelos participantes, a fim de
esclarecer eventuais dúvidas relacionadas a tentativas e/ou indícios de fraude.
O participante fará jus a 1 (um) Número da Sorte por inscrição de CPF e matrícula no site da Betzord, e
cadastradas na forma deste Regulamento.
O acesso à internet ou uma linha telefônica são necessários para a realização da participação nesta Promoção.
Sua qualidade pode variar de acordo com o tipo de conexão ou plano de telefonia, aparelho utilizado para acessar
a Internet, provedor de Internet, região, entre outras variáveis, como a disponibilidade momentânea da rede e/ou do
site.
Caso, por qualquer razão alheia à vontade do Participante ou da empresa Promotora, houver interrupção no
cadastramento de maneira que não seja concluída a operação, o Participante terá nova oportunidade de efetivar o
cadastramento, desde que seja realizada durante o período de vigência da Promoção.
Tendo em vista as características do ambiente da Internet, a empresa Promotora não irá se responsabilizar pela
inscrição dos participantes e cadastramento que não forem realizados por problemas de conexão, no servidor, nas
linhas telefônicas ou em provedores de acesso dos usuários ou, ainda, por falta de energia elétrica, sem exclusão
das demais situações decorrentes de caso fortuito ou força maior.
Caso ocorram fraudes, dificuldades técnicas ou qualquer outro imprevisto que esteja fora do controle da Promotora
e que comprometa a integridade da Promoção, estes serão submetidos ao Órgão Autorizador, visando a sua
solução e/ou a aprovação de eventuais modificações, desde que permitidas pela legislação; sendo estas, se
consumadas, divulgadas aos Participantes.
A participação na presente Promoção implica a aceitação automática de todas as disposições do presente
Regulamento.
O participante deverá cumprir todos os requerimentos dispostos na seção CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO;
O participante não poderá estar impedido por qualquer dos motivos dispostos na seção CRITÉRIO DE
DESCLASSIFICAÇÃO;
O participante deverá aceitar, de modo total e irrestrito, todos os itens deste REGULAMENTO/ PLANO DE
OPERAÇÃO REFERENTE A PROMOÇÃO COMERCIAL;
O período de participação estará compreendido entre os dias 15.09.2022 às 0h00 a 19.09.2022 às 23h59.
A Promoção comercial será realizada na modalidade Assemelhada a Sorteio pela Promotora PRIMONTENT
PRODUCOES DIGITAIS LTDA., na qualidade de promotora mandatária.
Para concorrer o participante desta Promoção deverá se inscrever no site: https://aluno.betzord.com/login e se
matricular em um dos cursos disponibilizados pela Betzord.
Os elementos sorteáveis/números da sorte ficarão disponíveis a partir do dia 24.09.2022 até 30.09.2022 no site:
https://betzord.com/ para que os participantes possam consultar seu número da sorte.
A apuração será feita de acordo com a extração da Loteria Federal do dia 28.09.2022.
Será contemplado o sorteado que tenha cumprido as regras acima, e que não se enquadrem nos casos de fraude
ou desclassificação.
O regulamento ficará exposto no site: https://betzord.com/.
A planilha contendo os Números da Sorte dos participantes será disponibilizada para consulta, antes da data do
sorteio da Loteria Federal, no site https://betzord.com/.
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Os Números da Sorte serão distribuídos de forma aleatória.
A apuração será feita de acordo com a extração da Loteria Federal. O contemplado terá direito ao prêmio, caso seu
Número da Sorte não tenha nenhum impedimento ou critérios de desclassificação previstos nesse plano de
operação ou regulamento.
Ao atingir o número máximo de cadastros (300 mil), a promoção será considerada encerrada e a empresa
Promotora dará ampla divulgação dos fatos aos participantes.
APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIO
Será ofertado como prêmio, nesta promoção, 01 (um) veículo automotor da marca: Renault, modelo Kwid Zen 1.0,
na cor prata, no valor unitário de R$ 64.990,00.

7 - QUANTIDADE DE SÉRIES:
100
8 - QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
3.000
9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
DATA: 30/09/2022 21:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 15/09/2022 00:00 a 19/09/2022 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 28/09/2022
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: AV FERNANDO CORREA DA COSTA NÚMERO: 567 COMPLEMENTO: ANDAR 2
SALA 10 BAIRRO: AREAO
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT CEP: 78010-400
LOCAL DA APURAÇÃO: ESCRITORIO PRIMONTENT PRODUCOES DIGITAIS LTDA
PRÊMIOS
Quantidade

1

Descrição

01 (um) veículo automotor marca:
Renault, modelo: Kwid Zen 1.0, cor:
prata.

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

64.990,00

64.990,00

0

99

1

Chassi: 93YRBB001PJ305752 Motor: 87032100 0 60 5405 UNIDAD
1,00 64.990,0000 64.990,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B4DA422Q023058 - NOVO KWID
ZEN 1.0 - Lotacao: 5 Tipo
AUTOMOVEL|Especie
PASSAGEIRO|Renavam1|Potencia
71|Cilindrada 999|N.Passageiros
5|Marca RENAULT|Combustivel
FLEX|Cor Interna PRETO/CINZA|Cor
Externa PRATA|Fab/Mod
2022/2023|KM 0|Opcionais
PM|Procedencia 0-PRODUTO
NACIONAL|NOVO KWID ZEN 1.0
12V SCE.
10 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios

Valor total da Promoção R$

1

64.990,00

11 - FORMA DE APURAÇÃO:
Regra de Formação dos Elementos Sorteáveis ELEMENTO SORTEÁVEL: Serão gerados 3000 Elementos sorteáveis de 0 a
2.999 por série; NÚMERO DA SORTE: Será formado por 6 números, sendo que os 2 primeiros números correspondem à série
e os 4 últimos números ao ELEMENTO SORTEÁVEL, conforme exemplo abaixo: Exemplo: 12/1.234 = 12(série);
1.234(elemento sorteável). Data do Sorteio da Loteria Federal: Caso a Extração da Loteria Federal não venha a ocorrer na data
prevista, por qualquer motivo, será considerada para efeitos de apuração do resultado
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desta Promoção, a data da Extração da Loteria Federal subsequente. Regra de Apuração da série: A definição da série
participante se dará a partir dos prêmios da Extração da Loteria Federal, lidos de cima para baixo, por meio da combinação das
dezenas simples do primeiro ao segundo prêmio; NOTA: Caso o número de série encontrado (parágrafos anteriores) seja
superior à maior série da apuração, deverá ser subtraída a quantidade de séries da apuração, do número de série encontrado,
tantas vezes quantas forem necessárias, até que o número obtido esteja dentro do intervalo de séries da apuração. Caso o
número de série encontrado seja inferior à menor série da apuração, deverá ser adicionada a quantidade de séries da apuração,
do número de série encontrado, tantas vezes quantas forem necessárias, até que o número obtido esteja dentro do intervalo de
séries da apuração. Regra de Apuração do elemento sorteável: A definição do elemento sorteável se dará a partir dos
prêmios da Extração da Loteria Federal, lidos de cima para baixo, por meio da combinação das unidades simples do primeiro ao
quarto prêmio; NOTA: Caso o “Elemento sorteável” encontrado (parágrafo anterior) seja maior ou igual a 3000, deverá ser
subtraído 3000 do “Elemento sorteável” encontrado, tantas vezes quantas forem necessárias, até que o número obtido seja
menor que 3000; Número da sorte contemplado: Série apurada seguida do elemento sorteável apurado. Regra de Apuração
dos Contemplados: (por Apuração) Para determinação do primeiro participante contemplado, este deve possuir o “Número da
sorte” que coincide exatamente com o “Número da Sorte contemplado” e atender aos critérios de participação. Os demais
contemplados serão determinados pelos “Elementos sorteáveis” imediatamente posteriores. Um “Número da Sorte” não pode
ser contemplado mais de uma vez na mesma apuração;
Aproximação: No caso de não ter sido distribuído o “Número da sorte” apurado ou não atenda aos critérios de participação, a
determinação do primeiro participante contemplado será o “Elemento sorteável” imediatamente superior, dentro da mesma série,
ou, na falta deste, o imediatamente inferior, repetindo-se tal procedimento até que se encontre um “Elemento sorteável”
distribuído mais próximo ao apurado com base no resultado da loteria federal. No caso de se alcançar o número sequencial
inicial ou final, buscar-se-á apenas os imediatamente superiores e inferiores, respectivamente.
Os demais contemplados serão determinados pelos “Elementos sorteáveis” imediatamente posteriores. Um “Número da Sorte”
não pode ser contemplado mais de uma vez na mesma apuração. Caso não tenha sido distribuído nenhum “Elemento sorteável”
na série apurada, deve-se repetir o procedimento descrito no parágrafo anterior para todas as séries que compõem a apuração,
alternadamente para a série imediatamente superior, ou, na falta desta, para a imediatamente inferior. No caso de se alcançar a
série inicial ou final, buscar-se-á apenas as imediatamente superiores e inferiores, respectivamente. Distribuição dos números
da sorte: A geração e distribuição dos números da sorte devem ser feitas de forma aleatória.
12 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não poderá participar dessa promoção: funcionários da empresa mandatária ou parentes diretos até primeiro grau, que estejam,
diretamente ou não, envolvidos em sua organização.
Também está impedida de participar desta promoção qualquer pessoa natural que:
•Não seja validamente inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF;
•Não esteja matriculada como aluno do site Betzord (https://betzord.com/) e tenha realizado cadastro nesta Promoção;
•Não cumpra todos os requerimentos dispostos na seção CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO;
•Esteja impedida por qualquer dos motivos dispostos na seção CRITÉRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO;
•Não aceite, de modo total e irrestrito, todos os itens deste REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO.
Estará desclassificado o número da sorte de participantes que não atenda aos CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO e CRITÉRIO
DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Os números da sorte que não atendam aos requerimentos dispostos na seção CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO, pertencerem a
pessoas naturais impedidas de participar e/ou não apresentarem dados suficientes à identificação ou localização do participante,
serão imediatamente desclassificados.
Será desclassificada desta promoção, também, a qualquer momento, a participação com fraude comprovada; efetuada por meio
da obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita; ou que não cumpra quaisquer das condições deste Plano de Operação,
limitando-se também as participações:
• Em que não haja a efetiva confirmação da comprovação das condições exigidas nos critérios de participação;
• Em que haja a utilização de meios escusos para adquirir o número da sorte ou crie condições de cadastramento irregular,
desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de participação previstas neste Plano de Operação.
• Em que haja, pelo participante, qualquer manifestação no sentido de não concordar com qualquer dos itens deste
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO.
Todas as situações acima, dentre outras quando identificadas, serão consideradas, a qualquer momento, como infração aos
termos do presente Plano de Operação, ensejando o impedimento da participação com imediato cancelamento do cadastro
deste participante ou, ainda, a sua desclassificação mesmo após a realização da apuração, sem prejuízo, ainda, das medidas
cabíveis a serem promovidas pelas promotoras em face do infrator.
Todos os participantes deverão observar as condições, formas e prazos de participação, sendo sumariamente excluídos os
participantes que cometerem qualquer tipo de fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.

13 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
Os Números da Sorte, ficarão disponíveis para consulta a partir do dia 24.09.2022 às 00h, permanecendo até
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30.09.2022 às 23:59 no site: https://betzord.com/ para que os participantes possam consultar seu número da sorte.
A apuração será feita de acordo com a extração da Loteria Federal do dia 28.09.2022. Os Números da sorte contemplados
serão divulgados juntamente com os nomes dos ganhadores sorteados até 30.09.2022 às 21h.
O resultado da promoção e o nome do contemplado serão divulgados no site da mandatária: https://betzord.com/, em até 30
dias após a apuração que será realizada no dia 30.09.2022 a partir das 21h.
Os contemplados serão comunicados do resultado da promoção em até 30 dias após a apuração que será realizada no dia
30.09.2022 a partir das 21h, pelo envio e-mail, telegrama ou carta com aviso de recebimento (AR), bem como por contato
telefônico/ whatsapp, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis contados do sorteio, de acordo com os dados cadastrais
informados quando da inscrição na promoção, sendo certo que os participantes são responsáveis por manterem seus dados
cadastrais atualizados junto às promotoras, bem como o perfil no Instagram em modo público.

14 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados, o prêmio será
entregue sem ônus ao contemplado, custos com IPVA, emplacamento e transferência, deverão ser arcados pela empresa
mandatária;
Cabe ao sorteado informar e atualizar todos os dados cadastrais para o envio.
O Prêmio único será um RENAULT KWID ZEN.
No ato do recebimento do prêmio, o participante contemplado deverá assinar o recibo de entrega do prêmio. Deverá, ainda,
apresentar e entregar cópia simples do seu CPF e RG que, juntamente com o recibo constituirá prova de entrega do prêmio, o
qual será mantido sob guarda, por pelo menos 03 anos, após o término do sorteio. Na hipótese de o contemplado não poder
receber pessoalmente o prêmio, por qualquer razão, será admitida sua reapresentação, por meio de procuração devidamente
registrada, em conformidade com a legislação vigente.
Deverá o contemplado constituir procurador por meio de mandato, por instrumento público ou particular, com firma reconhecida
e poderes específicos para o fim que se destina. O representante legal deverá, no ato do recebimento do prêmio, apresentar e
entregar uma cópia autenticada do RG e CPF seu e do contemplado, juntamente com o recibo de entrega do prêmio. Na
eventualidade de quaisquer contemplados vierem a falecer antes da entrega do prêmio, o respectivo prêmio será entregue ao
espólio, na pessoa de seu inventariante, de acordo com a legislação vigente, devendo tal direito ser exercido em até 180 dias.
Não havendo processo de inventário, o prêmio será entregue a um dos herdeiros do contemplado, com consentimento dos
demais, desde que apresentada a devida documentação comprobatória, sob pena dos prêmios virem a ser recolhidos como
renda aos Cofres da União Federal. A documentação pessoal que se fizer necessária ao recebimento, retirada e a fruição do
prêmio será de inteira responsabilidade do participante contemplado.

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
A participação na promoção é voluntária e implicará a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste Plano de Operação e
respectivo regulamento. Não terão validade as participações que não preencherem as condições básicas da promoção previstas
no regulamento.
A empresa deverá encaminhar à Secap/ME a Lista de Participantes, contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o
término de cada período de participação e antes da extração da Loteria Federal.
O Regulamento, bem como Certificado de Autorização e Lista de Números da Sorte e quaisquer outras informações referentes a
presente Promoção Comercial estarão disponíveis no site da Mandatária https://betzord.com/ .
OS PARTICIPANTES AUTORIZAM, NO ATO DO CADASTRO NA PROMOÇÃO, 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 AS PROMOTORAS, SENDO QUE, NO
ENTANTO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 11 DA PORTARIA MF Nº 41/2008, AS PROMOTORAS ESTÃO
EXPRESSAMENTE VEDADAS DE COMERCIALIZAR OU CEDER, AINDA QUE A TÍTULO GRATUITO, OS DADOS
COLETADOS NESSA PROMOÇÃO. A prestação de contas, após o encerramento da promoção, deverá ser encaminhada
dentro do prazo legal estabelecido na Portaria nº 41, de 2008, sob pena de descumprimento do Plano de Operação. As dúvidas
e controvérsias originadas de reclamações dos participantes, não previstas neste Plano de Operação, serão julgadas pela
administração da empresa mandatária no e-mail: gomes7296@gmail.com, persistindo-as, o questionamento deverá ser feito à
Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia-SECAP/ME. Esclarecimentos eventuais
deverão ser dirigidos ao Procon regional. Fica eleito o foro da comarca do participante para eventuais dúvidas. O regulamento
ficará disponível a todos os participantes quando do início da promoção no site: https://betzord.com/ de propriedade da
mandatária.

16 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;
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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; à exceção das promoções comerciais realizadas por concessionária ou permissionária
de serviço de radiodifusão, nos termos do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971;
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.
Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba
"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv, .xls ou .zip e cada arquivo poderá ter até 250 MB.
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 Francisco Wagne Oliveira Silva, Coordenador, em
08/09/2022 às 15:02, 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 ANW.APB.IVW
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