
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Camarão que dorme a onda leva

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 03.019595/2022

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Endereço: BR 116 Número: S/N Complemento: KM    18 Bairro: JABUTI Município: EUSEBIO UF: CE CEP:61760-
000
CNPJ/MF nº: 07.206.816/0001-15

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
04/05/2022 a 24/05/2022

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
04/05/2022 a 22/05/2022

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Este regulamento, que visa determinar as regras da Distribuição Gratuita de Prêmios a Título de Propaganda na
modalidade Concurso, foi redigido em conformidade com a Lei nº 5.768/71, Decreto nº 70.951/72 e Portaria nº
41/2008 do Ministério da Fazenda. Sua execução dar-se-á em estrita observância às regras aqui estabelecidas.

Dados da empresa promotora
M DIAS BRANCO S/A IND COM ALIMENTOS
ROD BR 116 – S/N – KM 18 – JABUTI – EUSÉBIO – CE - CEP 61.760-000
CNPJ: 07.206.816/0001-15

Área de execução da promoção: Território nacional.

Período de participação: de 04/05/22 às 00:00 até 22/05/22 às 23:59, com as seguintes fases:
Fase 1: Participação de 04/05/22 às 00:00 a 11/05/22 às 23:59 com apuração em 16/05/22 (50 ganhadores)
Fase 2: Participação de 12/05/22 às 00:00 a 22/05/22 às 23:59 com apuração em 24/05/22 (100 ganhadores)

Produtos objeto da promoção: A promoção tem por objetivo divulgar a marca da empresa promotora e seus
produtos.

Os produtos objeto da promoção têm sua participação permitida pela legislação. Não participam da promoção
quaisquer produtos vetados pelo artigo 10 do decreto nº 70.951/72, como medicamentos, armas e munições, fogos
de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados. Conforme o parágrafo único do artigo 10º
do decreto nº 70.951/72, consideram-se bebidas alcoólicas somente as bebidas potáveis com teor alcoólico
superior a 13º Gay Lussac.

Poderão participar da presente promoção todos as pessoas físicas interessadas, residentes e domiciliadas no
Brasil, maiores de 18 (dezoito) anos completos na data de sua participação, que preencham todas as condições do
regulamento desta promoção. Resta esclarecido que para participar o interessado deverá ser cadastrado, ou
cadastrar-se gratuitamente, na rede social Tik Tok (www.tiktok.com) ou Instagram (www.instagram.com),
disponíveis também para download gratuito para aparelho celular.
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Nota: Os aplicativos Tik Tok e Instagram são meros meios de participação desta promoção, que não é patrocinada,
administrada ou, de nenhuma forma, realizada em associação com as empresas detentoras das redes sociais.

Para participar, o interessado deverá, durante o período de participação na promoção, realizar os seguintes
desafios do concurso:

Participação via Instagram:
i)	Seguir o perfil da marca Piraquê no Instagram (@PIRAQUE);
ii)	No Reels da Piraquê acessar o vídeo do dueto com o Zeca Pagodinho;
iii)	Clicar nos três pontinhos e, em seguida, em “remixar este vídeo no Reels”
iv)	Gravar o Dueto com o Zeca Pagodinho;
v)	Postar o vídeo com a hashtag #PIRAQUECAMARAO na legenda, em seu perfil aberto, durante o período de
participação da promoção;

Participação via Tik Tok:
i)	Seguir o perfil da marca no Tik Tok (@PIRAQUE.ORIGINAL);
ii)	No perfil da marca, acessar o vídeo do dueto com o Zeca Pagodinho;
iii)	Clicar nos três pontinhos ou no ícone do WhatsApp e, em seguida, em “Dueto” para gravar o vídeo;
iv)	Postar o vídeo com a hashtag #PIRAQUECAMARAO na legenda, em seu perfil aberto, durante o período de
participação da promoção

Para que os organizadores tenham condição de avaliar as participações, é fundamental que o participante fique
atento às seguintes exigências relacionadas ao Tik Tok e Instagram:

- A opção “Conta Privada” no perfil do participante deve estar desativada até o término da apuração;
- Será obrigatório, além de cumprir o regulamento completo: i) Instagram: seguir a marca (@PIRAQUE) e usar a
Hashtag da campanha (#PIRAQUECAMARAO); ii) Tik Tok: Seguir a marca (@PIRAQUE.ORIGINAL) e usar a
Hashtag da campanha (#PIRAQUECAMARAO).
- Não poderão ser utilizados perfis falsos (fakes) e/ou que pertençam a pessoas jurídicas ou não personificadas.
Para avaliar esta condição, a empresa promotora poderá analisar o perfil dos participantes e suas últimas
postagens.

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
Não há pergunta da promoção visto ser um concurso de vídeo?

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PERÍODO DA APURAÇÃO: 16/05/2022 16:00 a 16/05/2022 16:30
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 04/05/2022 00:00 a 11/05/2022 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Iguatemi NÚMERO: 236 BAIRRO: Itaim Bibi
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01451-010
LOCAL DA APURAÇÃO: Sala de Reunião

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

236,17 11.808,5050 Kit contendo 01 (um) Bowl + 01 (um) Pôster + 01 (um) Pin +
01 (uma) Lata com Salgadinho

1

PERÍODO DA APURAÇÃO: 24/05/2022 16:00 a 24/05/2022 16:30
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 12/05/2022 00:00 a 22/05/2022 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Iguatemi NÚMERO: 236 BAIRRO: Itaim Bibi
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01451-010
LOCAL DA APURAÇÃO: Sala de Reunião

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade
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PRÊMIOS

236,17 23.617,00100 Kit contendo 01 (um) Bowl + 01 (um) Pôster + 01 (um) Pin +
01 (uma) Lata com Salgadinho

1

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

35.425,50150

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
As participações recebidas dentro de cada período de participação serão analisadas por uma equipe de moderação e uma
comissão julgadora formada pela Empresa Promotora e suas agências, à medida que forem sendo postadas (“Comissão
Julgadora”).

O critério de julgamento será Criatividade, Originalidade e Adequação ao Tema, com pesos iguais;

Nas datas marcadas para apuração de ganhadores a Comissão Julgadora irá confirmar as participações selecionadas como
ganhadoras da promoção. Fica esclarecido que a decisão da Comissão Julgadora será considerada soberana, irrevogável e
irrecorrível.

Na hipótese de qualquer participante vir a ser desclassificado ou perder o direito a receber a premiação por qualquer motivo, a
promotora poderá substituí-lo de acordo com a ordem de classificação no concurso.

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Cada interessado deverá participar com apenas 01 (um) único perfil no Tik Tok e 01 (um) único perfil no Instagram. Cada
participante poderá ser premiado 01 (uma) única vez na promoção, sendo considerada apenas a primeira participação
premiada. Caso após a apuração a empresa promotora verifique que mais de um perfil participante selecionado pertença à
mesma pessoa, a segunda participação será desclassificada.

Os interessados poderão postar quantas participações desejarem, e todas que atenderem aos requisitos do regulamento serão
consideradas. No entanto, os participantes não poderão deletar as respostas já postadas sob pena de desclassificação, caso
sejam selecionados como potenciais ganhadores. Os participantes são os únicos responsáveis pelas postagens e dados
inseridos em seus perfis no Tik Tok e Instagram.

A empresa promotora não será responsável pelo conteúdo das participações e se reserva o direito de desclassificar, a qualquer
tempo, a seu exclusivo critério e estando desobrigada a justificar o motivo da recusa, os participantes cujas participações
inscritas não se enquadrem nas condições dispostas neste regulamento, tais como, mas não exclusivamente: (a) tenham
conteúdo inapropriado ou ofensivo ou que contenham qualquer tipo de situação, imagem ou palavra obscena ou de baixo calão,
conotação maliciosa, sexual e/ou pornográfica, calúnias, difamações e injúrias, ameaças, ofensas, de cunho violento, ilícito,
ofensivo ou imoral, discriminatória de qualquer natureza, ofensiva à liberdade de crença e às religiões, que contenham dados
(mensagens, informação, imagens) subliminares ou que constituam ou possam constituir crime (ou contravenção penal) ou que
possam ser entendidos como incitação à prática de crimes (ou contravenção penal); (b) que coloquem em risco a saúde e a
segurança das pessoas; (c) que tenham intenção de divulgar produto ou serviço ou qualquer finalidade comercial; (d) que façam
propaganda eleitoral ou divulguem opinião favorável ou contra partido ou candidato; (e) que infrinjam ou utilizem indevidamente
os direitos autorais, propriedade intelectual e/ou marcas de terceiros, inclusive as marcas da promotora; (f) que possam causar
danos materiais e/ou morais a terceiros ou que de qualquer forma estejam em desacordo com a finalidade deste concurso.

Os participantes da promoção declaram, desde já, que o material enviado para participação foi por eles elaborado, não contendo
plágio, cópia ou outra forma de apropriação de qualquer direito de propriedade intelectual de terceiros e que se responsabilizam
integralmente por tal conteúdo. O participante fica desde já ciente de que responderá judicialmente por todo e qualquer dano
causado pela prática desses atos. As participações que envolverem terceiros, imagens ou qualquer objeto sujeito a leis de
propriedade pressupõe que o Participante providenciou a devida autorização de uso, não sendo a Empresa Promotora
responsável por este uso e/ou citação.

As participações não deverão conter textos e/ou imagens de outras marcas e/ou produtos que não sejam da empresa
promotora, sob pena de desclassificação.

A verificação pela promotora, ou suas agências contratadas, da correta participação de um concorrente poderá ser realizada a
qualquer momento durante a promoção, inclusive através da solicitação de documentos pessoais que correspondam ao perfil da
rede social utilizada. As participações suspeitas de fraude poderão ser desclassificadas.

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 da promoção.

É terminantemente proibida a utilização de práticas que possam ser consideradas irregulares, desleais ou que atentem contra os
objetivos desta promoção, como, por exemplo, a utilização de meios automatizados de
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participações, casos em que, quando identificados, haverá a exclusão do participante da promoção.

O contemplado deverá atender a todos os requisitos acima e ao regulamento completo da promoção para receber seu prêmio.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A divulgação dos ganhadores será feita diretamente a cada ganhador através do contato realizado pela empresa promotora no
Instagram e Tik Tok. Devido à alta quantidade de ganhadores e meio de participação, os ganhadores poderão vir a ser
divulgados, no Instagram e/ ou Tik Tok.

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
O prêmio será entregue em até 30 (trinta) dias da data da contemplação e sem qualquer ônus. Para receber o seu prêmio, o
contemplado deverá assinar o Recibo de Entrega do Prêmio e fornecer cópia de seu RG e CPF ou CNH. Os ganhadores serão
contatados através de envio de mensagem privada para o perfil dos contemplados, seja pelo Instagram e ou Tik Tok, dentro da
própria rede social. Será feito comentário em cima postagem do vídeo, como outra alternativa de contato, caso seja necessário.
Será solicitado a cada ganhador, que nos retorne a tentativa de contato informando e-mail e telefone de contato. Os ganhadores
terão 03 (três) dias úteis para retornar a tentativa de contato. Caso não haja retorno, serão desclassificados e perderão o direito
ao prêmio.

O prêmio não estará exposto fisicamente, podendo ser visualizado, e suas características verificadas, nos materiais de
comunicação.

A comprovação de propriedade dos prêmios se dará por meio de recibo, acordo comercial, termo de destinação de estoque
próprio, nota fiscal, entre outros documentos que comprovem a reserva da premiação ofertada, a critério da promotora,
informando a reserva do prêmio para uso na promoção, em até 08 (oito) dias antes da apuração, conforme determina o artigo
15, § 1º, do Decreto Lei nº 70.951/72. O comprovante de propriedade do prêmio ficará disponível para eventual fiscalização no
endereço da empresa promotora e será, oportunamente, anexado ao processo de prestação de contas.

O prêmio, em sua totalidade ou em parte, não poderá ser convertido em dinheiro e/ou trocado por outro item, sendo pessoal e
intransferível.

Servirá como comprovante de entrega do prêmio, inclusive para efeitos de prestação de contas da promoção no SECAP/ME, o
Recibo de Entrega do Prêmio assinado pelo ganhador.

Na eventualidade de o participante ganhador vir a falecer, o prêmio será entregue ao respectivo espólio, na pessoa do seu
inventariante. Não havendo processo de inventário, será entregue aos herdeiros do contemplado, desde que devidamente
comprovada essa condição.

O prazo para o contemplado reclamar o prêmio é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de apuração. 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 10 (dez dias).

A responsabilidade da empresa promotora com o contemplado se encerrará com a entrega do prêmio. Todos os prêmios são
pessoais e intransferíveis, não se responsabilizando a Promotora por eventuais restrições que os contemplados possam ter para
usufruí-los. O prêmio será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus para o contemplado. Não será permitido ao
contemplado trocar seu prêmio por qualquer outro, tampouco distribuí-los ou convertê-los, total ou parcialmente, em dinheiro, de
acordo com o artigo 15, § 5°, do Decreto n° 70.951/72.

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os ganhadores desde já autorizam o uso dos seus respectivos nomes, imagem e som de voz (“Direitos de Personalidade”), bem
como da participação enviada e dos dados do perfil da rede social utilizada na participação, com direito de edição de conteúdo,
pelo prazo de 01 (um) ano a contar da data de sua participação. Os ganhadores autorizam a promotora a fazer uso dos citados
Direitos de Personalidade, pelo prazo acima referido, e da melhor forma que lhe aprouver, por intermédio de qualquer meio de
publicação, transmissão, retransmissão, distribuição, comunicação ao público e reprodução, com a finalidade específica de
divulgação da presente promoção e seu resultado, sem qualquer ônus para a promotora. Essa autorização não significa, implica
ou resulta em qualquer obrigação de divulgação por parte da promotora, concordando os ganhadores em assinar eventuais
autorizações para tal efeito, caso solicitado pela promotora. Em especial, fica desde já esclarecido que as participações,
vencedoras ou não, poderão ser posteriormente editadas para divulgação da promoção em conteúdo a ser produzido pela
empresa promotora e suas agências. Quando divulgadas em redes sociais, como, por exemplo Twitter, Facebook, Instagram,
YouTube, entre outras, as participações ficam sujeitas às interações, inclusive de terceiros, disponibilizadas por tais redes
sociais, fora do controle direto da promotora.

A divulgação da promoção poderá ser feita através de materiais de comunicação, mídia impressa, convencional e digital, via
redes sociais e influenciadores, por exemplo.

A comunicação com o ganhador se dará através de envio de Mensagem Privada do aplicativo Instagram e ou Tik Tok, devendo
o ganhador responder às mensagens da promotora, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar do primeiro efetivo contato,
sob pena de desclassificação, para que seja validada sua condição de ganhador e sejam coletados os dados necessários pera
entrega da premiação. Será feito comentário em cima postagem do vídeo, como
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outra alternativa de contato, caso seja necessário. A divulgação dos ganhadores será feita diretamente a cada ganhador através
do contato realizado pela empresa promotora no Instagram e Tik Tok. Devido à alta quantidade de ganhadores e meio de
participação, os ganhadores poderão vir a ser divulgados, no Instagram e/ ou Tik Tok.

Em decorrência da evolução das redes sociais e do avanço da internet, o participante declara ter plena ciência de que todo
material publicado nas redes sociais e/ou na internet poderá ser eventualmente explorado e/ou utilizado por terceiros, os quais
poderão livremente, mas não se limitando a, realizar novas postagens do referido conteúdo, alterar as características, imagens,
formatação ou sentido do conteúdo inserido na internet, realizar depoimentos sobre o conteúdo, tanto nos canais utilizados pela
promotora como em outras redes sociais e mídias digitais, sendo que a promotora não terá como inferir ou impedir a ação de
terceiros. Nestes casos, o participante reconhece que a promotora ficará integralmente isenta de responsabilidade sobre a
permanência de exibição desses materiais geridos por terceiros, inclusive que a promotora não terá qualquer responsabilidade
se os conteúdos postados ao longo da promoção se tornarem virais ou memes*.
*Expressão meme de internet é usada para descrever um conceito de imagem, vídeo e/ou relacionados ao humor que se
espalha via internet

O regulamento completo desta promoção estará disponível no site oficial da marca Piraquê, através do link
www.piraque.com.br/originalidade/reg sendo que a participação na promoção implica a aceitação total e irrestrita de todos os
seus termos e condições.

A prestação de contas da promoção será feita conforme determina a Portaria nº 41/2008 do Ministério da Fazenda.

As eventuais dúvidas serão dirimidas preliminarmente através do e-mail sac@piraque.com.br, ou por uma comissão de 03 (três)
pessoas a serem nomeadas pela promotora, cuja decisão é sempre baseada na legislação pertinente e no Código de Defesa do
Consumidor. Caso persistam, poderão ser encaminhadas à Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento,
Energia e Loteria do Ministério da Economia – SECAP/ME ou a qualquer outro órgão que venha a ser determinado pelas
autoridades. Os órgãos locais de defesa do consumidor poderão receber as reclamações devidamente fundamentadas acerca
desta promoção.

O acesso à internet e às redes sociais Tik Tok e/ou Instagram é necessário para a realização da participação nesta promoção.
Sua qualidade pode variar de acordo com o tipo de conexão, aparelho utilizado para acessar a internet, provedor de internet,
região, entre outras variáveis como a disponibilidade momentânea da rede e/ou do aplicativo/rede social.

A promotora preza a privacidade dos consumidores e utiliza os dados pessoais coletados especificamente para a identificação
dos participantes e o posterior contato com os participantes contemplados, de modo a possibilitar a entrega do prêmio. Ao
participar da promoção, o consumidor expressamente concorda com essa operação.

Tendo em vista as características do ambiente da internet, a promotora não se responsabilizará pelas participações que não
forem realizadas por problemas de conexão, de transmissão de dados, do servidor, das linhas telefônicas, das redes sociais ou
ainda por falta de energia elétrica, sobrecarga de rede de celular ou Wi-Fi, caso fortuito ou força maior e/ou ações de terceiros,
sobre os quais não possam exercer qualquer controle.

Conforme a Lei nº 11.196, de 21/11/05, art. 70, inciso 1º, letra b, item 2, a empresa promotora recolherá 20% de IRRF sobre os
valores dos prêmios, até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores, por meio de DARF, com
o código 0916.

O número do Certificado de Autorização constará de forma clara e precisa no regulamento que estará exposto no site oficial da
marca, através do link www.piraque.com.br/originalidade/reg. Para os demais materiais de divulgação, a empresa promotora
solicita desde já dispensa da aposição, fazendo constar, apenas, a indicação de consulta do número de Certificado de
Autorização SECAP no referido regulamento.

A participação na presente promoção implica na aceitação automática de todas as disposições do presente Regulamento.

Caso ocorram fraudes, dificuldades técnicas, ou qualquer outro imprevisto que esteja fora do controle da Promotora e que
comprometa a integridade da promoção, estas serão submetidas ao Órgão Autorizador, visando a sua solução e/ou a aprovação
de eventuais modificações, desde que permitidas na Legislação; sendo estas, se consumadas, divulgadas aos participantes.

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;
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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 Antonia Alberlania Ferreira Rufino, Assistente
Técnico, em 29/04/2022 às 17:58, 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 MHK.XBB.OFK
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