
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

COCA-COLA LAZER EM CASA

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 06.009243/2020

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES
Endereço: AUGUSTO MONTENEGRO Número: S N Complemento: KM 7 Bairro: NOVA MARAMBAIA Município:
BELEM UF: PA CEP:66820-000
CNPJ/MF nº: 04.928.297/0001-00

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:BRASIL NORTE BEBIDAS S/AEndereço: DO CAFE Número: S/N Complemento: KM    05 Bairro:
DISTRITO INDUSTRIAL Município: RIO BRANCO UF: AC CEP:69920-190
 CNPJ/MF nº:34.590.315/0009-05 Razão Social:BRASIL NORTE BEBIDAS S/AEndereço: TORQUATO TAPAJOS
Número: 5800 Bairro: COLONIA TERRA NOVA Município: MANAUS UF: AM CEP:69093-415
 CNPJ/MF nº:34.590.315/0001-58 Razão Social:BRASIL NORTE BEBIDAS S/AEndereço: MACAPA-MAZAGAO
Número: S/N Complemento: GALPAOI                   KM    16 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: SANTANA
UF: AP CEP:68925-001
 CNPJ/MF nº:34.590.315/0006-62 Razão Social:BRASIL NORTE BEBIDAS S/AEndereço: AREIA BRANCA
Número: 2200 Complemento: GALPAOI Bairro: AREIA BRANCA Município: PORTO VELHO UF: RO CEP:76809-
080
 CNPJ/MF nº:34.590.315/0012-00 Razão Social:BRASIL NORTE BEBIDAS S/AEndereço: DAS INDUSTRIAS
Número: 445-A Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL GOV AQUILINO MOTA DUARTE Município: BOA VISTA UF: RR
CEP:69315-262
 CNPJ/MF nº:34.590.315/0008-24 Razão Social:BRASIL NORTE BEBIDAS S/AEndereço: TRANSCONTINENTAL
Número: 2555 Complemento: SETOR 5                   GALPAOI Bairro: RIACHUELO Município: JI-PARANA UF: RO
CEP:76913-805
 CNPJ/MF nº:34.590.315/0014-72 Razão Social:BRASIL NORTE BEBIDAS S/AEndereço: SANTAREM-CUIABA
Número: S/N Complemento: KM    04                  GALPAO I-A Bairro: MATINHA Município: SANTAREM UF: PA
CEP:68030-000
 CNPJ/MF nº:34.590.315/0015-53 Razão Social:BRASIL NORTE BEBIDAS S/AEndereço: PA-150 Número: S/N
Complemento: KM    3,5                 GALPAOI-A Bairro: NOVA MARABA Município: MARABA UF: PA CEP:68513-
490
 CNPJ/MF nº:34.590.315/0016-34

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Rio Branco/AC Manaus/AM Santana/AP Belém/PA Marabá/PA Santarém/PA Ji-Paraná/RO Porto Velho/RO Boa
Vista/RR

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
17/09/2020 a 31/10/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
17/09/2020 a 31/10/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
A promoção COCA-COLA LAZER EM CASA é uma promoção de Distribuição Gratuita de Prêmios a Título de
Propaganda, na modalidade assemelhada a concurso, em conformidade com a Lei 5.768/71, Decreto 70.951/72,
Portaria 41/08 do Ministério da Fazenda.

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
A participação nesta promoção poderá ser realizada no período compreendido entre do dia 17/09/2020
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até às 10h00 do dia 31/10/2020.

QUEM PODE PARTICIPAR
A promoção é destinada a todas as pessoas físicas, brasileiras, maiores de 18 anos, residentes e domiciliadas na
área de execução da promoção, qual seja, nas cidades pertencentes aos estados do Manaus/AM, Belém/PA,
Marabá/PA, Santarém/PA, Ji-Paraná/RO, Boa Vista/RR, Porto Velho/RO, Santana/AP e Rio Branco/AC, que
queiram participar, nos termos deste Regulamento.

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA PROMOÇÃO
São impedidas de participar desta promoção as pessoas jurídicas, menores de idade, as pessoas físicas não
residentes nas cidades da área de abrangência desta promoção (item 3), bem como os profissionais que tenham
algum vínculo empregatício com as empresas envolvidas na operacionalização desta promoção, quais sejam,
COMPAR Companhia Paraense de Refrigerantes, Brasil Norte Bebidas Ltda,  MPC Legalização de Promoções
Comerciais, cabendo à Promotora a verificação dessa condição durante a realização e validação dos ganhadores.

PRODUTOS PARTICIPANTES
Todos os sabores de refrigerantes COCA-COLA ORIGINAL, COCA-COLA SEM AÇÚCAR, FANTA LARANJA,
FANTA UVA, FANTA GUARANÁ, SPRITE ORIGINAL OU SPRITE SEM AÇÚCAR.

Fica desde já esclarecido que a venda e/ou entrega desses produtos está sujeita a disponibilidade em estoque,
podendo variar nos pontos de venda cobertos pela área de execução da promoção.

COMO PARTICIPAR
Para participar, os interessados deverão:
a)	Efetuar a compra de 1 (UMA) COCA-COLA ORIGINAL PET 2L + 1(UM) REFRIGERANTE PET 2L SABORES
COCA-COLA SEM AÇÚCAR, FANTA LARANJA, FANTA UVA, FANTA GUARANÁ, SPRITE ORIGINAL OU
SPRITE SEM AÇÚCAR, nos pontos de venda participantes da área de abrangência, identificados com o material
de divulgação da promoção, relacionados na listagem de lojas participantes atualizada disponível no site:
www.brasilnortebebidas.com.br, dentro do período de participação da promoção (do dia 17/09/2020 até às 10h00
do dia 31/10/2020).

b)	Preencher o cupom, à caneta, com dados cadastrais solicitados (nome e endereço completos, CPF obrigatório,
RG, número do cupom fiscal, telefone com DDD e e-mail, se houver); e

c)	Responder à Pergunta da Promoção e colocar o cupom na Urna localizada no interior do Ponto de Venda(“PDV”)
onde efetuou a compra.
A cada compra de 1 (UMA) COCA-COLA ORIGINAL PET 2L + 1(UM) REFRIGERANTE PET 2L SABORES
PARTICIPANTES adquiridos nos PDVs participantes, nos termos deste regulamento, no período de participação, o
consumidor terá direito a 01 (um) cupom de participação, para concorrer ao prêmio a ser sorteado no ponto de
venda participante onde efetuou a sua compra.

O próprio participante deverá retirar o(s) cupom(ns) a que tiver direito, no Caixa do ponto de venda onde a compra
for efetuada, imediatamente após a efetivação do pagamento.

Após a entrega do(s) cupom(s) ao participante, o atendente responsável pela entrega fará uma marcação na
nota/cupom fiscal visando evitar a sua reutilização nesta promoção.

Os cupons contendo a resposta à pergunta da promoção, respondida à caneta, deverão ser depositados,
obrigatoriamente, na Urna do próprio ponto de venda onde o participante efetuou a sua compra, no horário de
funcionamento.

d)	Somente serão válidas para participar desta promoção, as compras dos Produtos Coca-Cola sabores
Participantes efetuadas nos pontos de venda relacionados na listagem das lojas participantes estarão disponíveis
no disponível no site: www.brasilnortebebidas.com.br, com data de emissão dentro do período de participação, qual
seja de 17/09/2020 até às 10h00 do dia 31/10/2020.

E, ainda, somente serão válidos os cupons de participação emitidos pela MANDATÁRIA da promoção, que
preencham as condições básicas da promoção e que possibilitem a verificação de sua autenticidade.

Não haverá limite de cupons de participação por participante, podendo cada um concorrer com quantos cupons
desejar, desde que atenda às condições de participação da promoção.

Haverá 1 (uma) Urna em cada ponto de venda participante desta promoção, totalizando 343 (trezentos e quarenta
e três) Urnas.

Ao final do período de participação os cupons serão misturados nas suas respectivas Urnas, por pessoa
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capaz e idônea para realizar o trabalho, para a realização dos sorteios de ganhadores de cada uma das 343 Urnas,
conforme item 8 deste regulamento.

Não haverá cumulatividade de cupons nas apurações de ganhadores desta promoção, de modo que os cupons que
participarem da 1ª apuração NÃO participarão da 2ª apuração. Após o 1º sorteio as urnas serão esvaziadas para
receber novos cupons de participação para concorrer ao 2º sorteio. Após cada sorteio cupons serão colocados em
envelopes lacrados, para que a Promotora faça o descarte nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, o que
ocorrerá após a homologação da Prestação de Contas desta Promoção.

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
QUAL A MARCA QUE TE PROPORCIONA O MELHOR LAZER EM CASA?
(  ) COCA-COLA         ( )Outra

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 03/10/2020 11:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 17/09/2020 09:00 a 03/10/2020 10:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: CENTRAL DA ECONOMIA, ROD BR-210 NÚMERO: 600 BAIRRO: BRASIL NOVO
MUNICÍPIO: Santana UF: AP CEP: 68909-398
LOCAL DA APURAÇÃO: Em cada PDV participante = 1 (um) prêmio por PDV

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

499,69 171.393,67343 FRITADEIRA ELÉTRICA AIR FRYER 4L C/ GRADE, TIMER
60MIN, TEMP. 200 POL C 127V-1500W MULTILASER
PRETA - CE021

1

DATA: 31/10/2020 11:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 03/10/2020 12:00 a 31/10/2020 10:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: CENTRAL DA ECONOMIA, ROD BR-210 NÚMERO: 600 BAIRRO: BRASIL NOVO
MUNICÍPIO: Santana UF: AP CEP: 68909-398
LOCAL DA APURAÇÃO: Em cada PDV participante = 1 (um) prêmio por PDV

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

616,32 211.397,76343 BICICLETA BIKE ARO 26 (21 MARCHAS) 1

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

382.791,43686

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
DAS APURAÇÕES DE GANHADORES
Haverá 2 (duas) apurações de ganhadores em cada um dos 343 pontos de venda participantes da promoção, a serem
realizadas no interior de cada ponto de venda participante, cujos endereços estão relacionados na listagem de  lojas
participantes disponível no site: www.brasinortebebidas.com.br, nos mesmos dias e horários, quais sejam, dias 03/10/2020 e
31/10/2020, às 11h00, com livre acesso, respeitando-se o número permitido de pessoas, as normas e a segurança de local de
apuração.

Na data de cada apuração, serão retirados de cada 1 (uma) das 343 Urnas, manual e aleatoriamente, tantos cupons válidos
quantos forem necessários, para que se apure 01 (um) ganhador em cada Urna, que tendo tais cupons atendido a todos os
requisitos de participação desta promoção, serão seus titulares contemplados, cada um, com a premiação descrita no item 8
acima, conforme respectiva data de sorteio. Será retirado de cada urna, também, um cupom suplente, para uso em caso de
desclassificação.

As apurações serão acompanhadas pelo responsável de cada ponto de venda participante da promoção, pessoa com
capacidade e idoneidade para realizar o trabalho, sendo de sua responsabilidade avaliar os cupons sorteados e validar os
ganhadores.

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
A desclassificação será automática, nas situações onde houver: (i) cupom que NÃO apresentar a resposta correta à pergunta
formulada; (ii) cupom que estiver preenchidos e/ou respondidos a lápis; (iii) cupom rasurado; (iv)  comprovação de fraude ou
prática de conduta que possa alterar o regular resultado da promoção; (v) dados
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cadastrais inexistentes, equivocados ou incompletos informados pelo participante; (vi)  cupons que pertençam a pessoas não
residentes e/ou domiciliadas na área de abrangência da promoção; (vii) cupons que pertençam a pessoas impedidas de
participar; (viii) o não atendimento a quaisquer das condições estabelecidas neste regulamento; (ix) a impossibilidade de
localização e/ou identificação do participante ganhador com base nos dados fornecidos ou desistência do ganhador após
localizado.

As pessoas impedidas de participar desta promoção, relacionadas no item “NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA
PROMOÇÃO” deste regulamento, quando identificadas e/ou que de alguma maneira manipularam, violaram ou fraudaram este
regulamento para participar da promoção não terão direito à premiação. Caso esta identificação seja feita no momento da
apuração, será retirado, no ato da apuração, um novo cupom válido. Se porventura a Promotora receber uma denúncia posterior
à apuração e anterior a entrega do prêmio, indicando que há ganhador que se enquadra numa das categorias acima e que não
poderia, portanto, ter participado da promoção, após comprovação da denúncia, este perderá imediatamente o direito ao prêmio.
Nesta situação, será utilizado o cupom suplente para identificar o novo ganhador do respectivo prêmio.

Do mesmo modo, serão sumariamente desclassificados, a qualquer momento, qualquer participante que venha a utilizar meios
escusos para participar desta promoção e/ou de mecanismos que criem condições de participação irregular, desleais ou que
atentem contra os objetivos e condições de participação previstas neste regulamento, sendo certo que, tais situações, quando
identificadas, serão consideradas como infração aos termos do presente regulamento, ensejando o impedimento da participação
e/ou o imediato cancelamento da participação, sem prejuízo, ainda, das medidas e penalidades cabíveis e/ou ação de regresso
a ser promovida pelas Promotoras em face do infrator.

A validação dos cupons sorteados será feita no ato da apuração, sendo que estarão automaticamente desclassificados, os
cupons dos participantes que se enquadrarem nas situações previstas como desclassificatórias e/ou não atenderem a quaisquer
dos requisitos deste regulamento, procedendo-se à apuração de tantos cupons quantos forem necessários, até que se encontre
1 (um) cupom válido, em cada Urna, que preencha todos os requisitos deste regulamento, para distribuição da premiação.
Havendo desclassificação no ato da apuração, o prêmio será transferido para o titular do próximo cupom sorteado, dentro das
condições estabelecidas neste regulamento. Caso a desclassificação ocorra após a apuração, seja porque o ganhador desistiu
da premiação ou por quaisquer das situações acima previstas, o prêmio será entregue ao portador do cupom suplente, caso
tenha preenchido todos os requisitos deste Regulamento.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
DIVULGAÇÃO DOS GANHADORES DA PROMOÇÃO
Cada ganhador será anunciado à viva voz, no momento da respectiva apuração, e serão comunicados sobre sua premiação em
até 5 (cinco) dias úteis, contados da apuração, por meio de telefonema e/ou e-mail com solicitação de confirmação de leitura
e/ou telegrama com AR, de acordo com os dados fornecidos pelo participante. Os dados fornecidos pelo participante e de
responsabilidade exclusiva deste.

A divulgação dos nomes dos ganhadores desta promoção será feita nas redes sociais dos PDVs participantes e no site:
www.brasilnortebebidas.com.br, em até 15 (quinze) dias úteis após a data da apuração.

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Os prêmios serão entregues aos ganhadores, no próprio PDV de participação, sem nenhum ônus, em até 30 (trinta) dias,
contados da data da respectiva apuração, devendo cada ganhador, no ato do recebimento, assinar um Termo de Quitação e
Entrega de Prêmio e apresentar seu documento de identidade.

A premiação não poderá ser convertida em dinheiro nem trocada por outro produto.

LOCAL DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS
A comprovação de propriedade da premiação a ser distribuída nesta promoção será feita conforme determina o artigo 15, § 1º,
do Decreto 70.951/72, em até 08 (oito) dias antes da data da respectiva apuração de ganhadores, por meio de Nota Fiscal de
Compra, que ficarão à disposição da SECAP/ME, na sede da MANDATÁRIA, e serão apresentadas, no momento oportuno, em
sede de Prestação de Contas da promoção.

A premiação a ser distribuída nesta promoção poderá ser vista nos materiais de comunicação nos PDVs participantes.

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO
A divulgação desta promoção será feita no PDV participante e nas suas redes sociais e no site da Brasil Norte Bebidas
www.brasilnortebebidas.com.br.

A informação “consulte o número do certificado no Regulamento, disponível no site: www.brasilnortebebidas.com.br constará, de
forma clara e precisa, em todo o material de divulgação desta promoção, conforme o disposto no art. 28 da Portaria/MF nº
41/08.

IMPOSTO DE RENDA
Conforme a Lei nº 11.196, de 21/11/05, art. 70, inciso 1º, letra b, item 2, a Requerente Mandatária recolherá 20% (vinte por
cento) de IRRF sobre o valor de mercado dos prêmios, até o 3º dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência do fato gerador,
por meio de DARF, na rede bancária, com o código 0916.
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Todos os participantes deverão observar as condições, formas e prazos de participação constantes neste regulamento, sendo
sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à
responsabilização penal e civil.

Conforme o parágrafo único, art. 46, da Portaria/MF nº 41/08, caberá ao participante fornecer os elementos que comprovem sua
identidade, bem como que demonstrem o cumprimento de todas as condições previstas no regulamento, em especial o correto
preenchimento do(s) cupom(ns) com dados pessoais válidos e atualizados, como, número do cupom fiscal, nome, número de
RG e CPF, telefone, endereço e e-mail, uma vez que esses serão utilizados para identificação e localização dos ganhadores
desta promoção e consequente entrega dos prêmios. Os contemplados deverão atender a todos os requisitos deste
regulamento para receber seu prêmio.

Assim sendo, a Promotora não poderá ser responsabilizada, quando em razão do fornecimento de dados incompletos ou
incorretos, ficar impossibilitada de realizar a entrega da premiação.

A responsabilidade da Promotora em relação aos participantes desta promoção cessará com a entrega do prêmio, de modo que
todos e quaisquer riscos envolvidos no usufruto dos itens da premiação são de exclusiva responsabilidade do ganhador.

O participante poderá entrar em contato pelo site: www.brasilnortebebidas.com.br ou SAC: 0800- 702 5020 para
esclarecimentos de dúvidas.

Os ganhadores autorizam, desde já, como consequência da conquista do prêmio, a utilização, pela Promotora, de seus nomes,
imagens e sons de voz, em qualquer um dos meios escolhidos, para divulgação desta campanha, pelo período de 01(um) ano a
partir da data da apuração, e, assim como os participantes, autorizam a utilização de seus endereços físicos, eletrônicos,
telefones e demais dados informados quando da inscrição na promoção, com o propósito de formação de cadastro, reforço de
mídia publicitária e divulgação da promoção, desde que não fira o Código de Defesa do Consumidor  e a LGPD, 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 são expressamente vedadas de comercializar ou ceder, ainda que título gratuito, os dados dos participantes
coletados nessa promoção.

Após a homologação da Prestação de Contas desta Promoção, o que deverá ocorrer após o prazo prescricional de 180 dias do
término da promoção, a Promotora fará o descarte dos cupons fiscais a fim de atender a Lei Geral de Proteção de Dados.
A prestação de contas da promoção será feita pela MPC Legalização de Promoção Comercial, na pessoa de seu representante.

Fica, desde já, eleito o foro do participante para solução de quaisquer questões referentes a esta promoção.

O Regulamento completo desta promoção e a listagem das lojas participantes estarão disponíveis no site:
www.brasilnortebebidas.com.br e a participação nesta promoção constitui ampla e total concordância do participante ao disposto
nas cláusulas deste regulamento e serve como comprovação de que o participante não possui nenhum impedimento para
usufruir a premiação.

Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei nº. 5.768/71, regulamentada pelo Decreto nº. 70.951/72, Portaria
MF nº 41/08) e Nota Informativa SEI nº 11/2018/COGPS/SUFIL/Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria –
SEFEL/MF e obteve a autorização da Secretaria de Avaliação Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério
da Economia – SECAP/ME.

15 -  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;
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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 e cada arquivo poderá ter até 15MB.

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 11/09/2020 às 14:38, 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 FSE.FSA.XIT
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