
SECAP/ME - Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME N. ° 06.013104/2021

PROCESSO N.° 17377.001773/2021-71
Mandatário: CIA SEX CNPJ: 23.782.888/0001-67

Endereço: DOUTOR OLAVO EGIDIO,  LETRA A,  SANTANA

Cidade: SAO PAULO UF: SPCEP: 02037-001

Modalidade: Assemelhado a Concurso

Período da Promoção: 28/05/2021 a 11/06/2021

Área de Abrangência: Todo o território nacional.

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

337,50 337,501 01 kit feitiços composto com:
oleo corporal e massagem tantrik 120ml, chave do cofre-
perfume afrodisíaco, domix gel de adestramento ice e hot, sm
gel corporal controle de orgasmo morango e chantily 80g,
submission gel eletrizante para beijo de sudito morango e
chantily 15g, sado perfume afrodisiaco para tickling 30ml,
romance com safadeza momozin gel excitante beijavek morango
e chantily 17ml, gel beijavel circus vinho tinto 35ml, espuma
intima intimidad 50ml, sabonete intimo feminino intimidad 50ml,
shock cola excitante, vibrador liquido em gel 15g, guara shock
vibrador liquido em gel 15g, tremilik neutro com vibramax spray
excitante vibrador liquido 15ml, lubmaxx gel lubrificante neutro
80g, titanium gel potencializa a performance masculina 30g,
desejos proibidos gel dessensibilizante 8g, long john
prolongados 8g, segredos de anita adstringente 8g, segredinho
menta gotas excitantes 15ml, touch me now gel deslizante para
as maos 30ml, total shock chocolate vibrador liquido em gel 8g,
alcool em gel 70% 60ml, espuma de banho kama sutra erotismo
60ml.

2.497,20 2.497,201 01 Celular galaxy s20 fe 128gb e
01 kit feitiços composto com:
oleo corporal e massagem tantrik 120ml, chave do cofre-
perfume afrodisíaco, domix gel de adestramento ice e hot, sm
gel corporal controle de orgasmo morango e chantily 80g,
submission gel eletrizante para beijo de sudito morango e
chantily 15g, sado perfume afrodisiaco para tickling 30ml,
romance com safadeza momozin gel excitante beijavek morango
e chantily 17ml, gel beijavel circus vinho tinto 35ml, espuma
intima intimidad 50ml, sabonete intimo feminino intimidad 50ml,
shock cola excitante, vibrador liquido em gel 15g, guara shock
vibrador liquido em gel 15g, tremilik neutro com vibramax spray
excitante vibrador liquido 15ml, lubmaxx gel lubrificante neutro
80g, titanium gel potencializa a performance masculina 30g,
desejos proibidos gel dessensibilizante 8g, long john
prolongados 8g, segredos de anita adstringente 8g, segredinho
menta gotas excitantes 15ml, touch me now gel deslizante para
as maos 30ml, total shock chocolate vibrador liquido em gel
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8g, alcool em gel 70% 60ml, espuma de banho kama sutra
erotismo 60ml.

Valor Total dos Prêmios: R$2.834,70

                Tendo em vista o que o estabelece o § 1º do art. 1º da Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, regulamentada
pelo Decreto nº 70.951, de 9 de agosto de 1972, e considerando o que determina a letra i do inciso XII do artigo 27 da Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, e o que determina a Portaria SEAE nº 10 de 30 de janeiro de 2008, e o que consta no
Processo Administrativo n.º 17377.001773/2021-71,  no uso da competência delegada pelo inciso I do artigo 2º da
Portaria SEAE nº 71, de 9 de abril de 2015, CERTIFICO que fica autorizada a promoção requirida pelos solicitantes acima
identificados, obdecido o plano de operação aprovado, conforme especificações acima.

                A partir de 1º de janeiro de 2006, compete ao solicitante o recolhimento de imposto de renda na fonte à alíquota
de 20% (vinte por cento) incidente o valor de mercado dos prêmios, nos termos do art. 70, inciso I, alínea b2, da Lei nº
11.196, de 26 de novembro de 2005, exceto para as modalidades Vale-Brinde e Assemelhado a Vale-Brinde.

Brasília-DF

Documento assinado eletronicamente por Talita Nunes de Paiva , Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, Substituta , em 27/05/2021 às 09:29, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador JCQ.CUV.TWS


