REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
Show de Tecnologia Prêmios Lavoro
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE Nº 06.001183/2019
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Endereço: RS-153 Número: 320 Complemento: KM 01 Bairro: SANTA MARTA Município: PASSO FUNDO UF:
RS CEP:99034-600
CNPJ/MF nº: 13.851.374/0001-62
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
RS
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
21/02/2019 a 21/12/2019
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
21/02/2019 a 20/12/2019
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
O presente evento promocional é destinado a todos os clientes pessoas físicas e jurídicas, que durante o período
da 0:00 h do dia 21/02/2019, até às 18h do dia 20/12/2019 adquirirem produtos ou realizarem serviços, recebendo,
gratuitamente, cupom(ns) conforme critérios abaixo:A cada R$ 500,00 (quinhentos reais) em NF de Peças,
Serviços e Agricultura de Precição, o cliente terá direito a 1 cupom; a cada R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em NF de
Equipamentos Novos, o cliente terá direito a 1 cupom. Os clientes poderão participar com quantos cupons
desejarem, desde que totalizem sempre o valor mínimo de compras e seus múltiplos, sendo que o saldo que sobrar
não será cumulativo. Os respectivos cupons estarão disponíveis na matriz e filiais participantes. De posse do
cupom de participação o participante deverá preenchê-lo com seus dados legíveis de identificação, a saber: Razão
Social/Nome Completo, CNPJ/CPF, Endereço Completo, Telefone para contato e responder corretamente à
pergunta: “Qual Empresa que oferece as melhores soluções em tecnologia para o agro?”. Posteriormente, deverá
depositar o(os) cupom(ns) nas urnas localizadas na Matriz e nas filiais participantes da Lavoro Máquinas Agrícolas,
até as 18 horas do dia 20/12/2019.

7 - PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
Qual Empresa que oferece as melhores soluções em tecnologia para o Agro?

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
DATA: 21/12/2019 10:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 21/02/2019 00:00 a 20/12/2019 17:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rodovia RST 153, km 01 NÚMERO: 320 BAIRRO: Santa Marta
MUNICÍPIO: Passo Fundo UF: RS CEP: 99034-600
LOCAL DA APURAÇÃO: Showroom da loja
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Ordem

1

Trator 5078E

147.186,45

147.186,45

1

1

Piloto automático universal (ATU)

30.000,00

30.000,00

2
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PRÊMIOS
1

Trator de Jardim X126

17.000,00

17.000,00

3

1

Estação Meteorológica

16.300,00

16.300,00

4

1

Vale Compras em Peças

15.000,00

15.000,00

5

1

Vale Compras em Serviços

10.000,00

10.000,00

6

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios

Valor total da Promoção R$

6

235.486,45

10 - FORMA DE APURAÇÃO:
O sorteio ao qual se refere este regulamento será realizado na sede da empresa Lavoro Máquinas Agrícolas, localizada na
Rodovia RS 153 Km 1, Passo Fundo/RS, no dia 21/12/2019, iniciando-se às 10 horas, com a abertura das urnas, no momento
do respectivo sorteio, e transferência dos cupons para um recipiente centralizador de onde serão retirados manual e
aleatoriamente, por uma pessoa escolhida de forma aleatória, presente no local, 06 (seis) cupons, um de cada vez, cujo titular
de cada cupom – caso atenda aos requisitos da presente campanha – será contemplado com um dos prêmios descritos no item
6 do presente regulamento na seguinte ordem:
1º Prêmio6ºCupom válido apuradoTrator 5078E
2º Prêmio5ºCupom válido apuradoPiloto automático universal (ATU)
3º Prêmio4ºCupom válido apuradoTrator de Jardim
4º Prêmio3ºCupom válido apuradoEstação Meteorológica
5º Prêmio2ºCupom válido apuradoVale Compras em Peças
6º Prêmio1ºCupom válido apuradoVale Compras em Serviços
11 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Condições que invalidam o cupom
•Os dados preenchidos no Cupom estejam rasurados, ilegíveis, com a resposta incorreta ou sem resposta;
•Cupons dos clientes contemplados que estiverem com parcelas vencidas e não pagas a partir do 15º (décimo quinto) dia do
vencimento; e,
•Cupons que tiverem sido reproduzidos com o objetivo de burlar as disposições norteadoras da presente campanha
promocional, ou ainda que apresentarem vícios que impeçam a verificação do direito aos prêmios por parte dos contemplados,
que constem dados de preenchimento incompletos ou inválidos, bem como letra ilegível, ou ainda, que não atendam a
quaisquer das exigências de participação previstas no Regulamento, sendo apurados novos cupons imediatamente. Os autores
serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude comprovada, podendo, inclusive, responder por crime.

12 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
Os participantes contemplados serão anunciados no momento de cada cupom sorteado, bem como serão divulgados seus
nomes junto à página oficial da Lavoro Máquinas Agrícolas no Facebook, em seguida à realização do sorteio, no máximo até as
18h horas do dia 21/12/2019.
13 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
O prêmio será entregue livre de qualquer ÔNUS ao consumidor, assim fica na responsabilidade da EMPRESA PROMOTORA
despesas como, transferência do veículo para o nome do contemplado, pagamento do IPVA, seguro obrigatório, emplacamento
e licenciamento (Se for o caso).
Para o recebimento dos prêmios os contemplados deverão preencher o recibo de contemplação e entrega do prêmio com seus
dados pessoais, assiná-lo e fornecer cópia do RG e CPF, no ato de entrega do prêmio.
Ainda, o contemplado que por qualquer motivo estiver impossibilitado de receber pessoalmente o prêmio, poderá constituir
mandatário mediante procuração pública com poderes específicos para tal finalidade. Caso o contemplado seja absolutamente
incapaz, deverá ser representado por seu responsável legal, e na hipótese de ser relativamente incapaz, deverá estar assistido
para o efetivo recebimento do prêmio.
Em caso de falecimento do contemplado antes da entrega do prêmio, os respectivos herdeiros terão direito ao prêmio, desde
que exercido tal direito no prazo previsto neste Regulamento para o recebimento do prêmio, bem como tenham apresentado a
documentação necessária para serem legitimados.
14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
A promoção é aberta a toda e qualquer pessoa residente em território nacional, que adquirirem produtos e serviços da Lavoro
Máquinas Agrícolas na condição de clientes finais, ficando impedidos de participar da campanha de sorteio, diretores,
funcionários, e colaboradores da Lavoro Máquinas Agrícolas e seus familiares até segundo grau, incluindo filhos e cônjuges.
Dos proprietários, funcionários e seus familiares até 2º grau, diretamente envolvidos no processo de planejamento, elaboração,
execução e promoção das Agências de Publicidade e Promoção M V B ILUSTRACOES LTDA ME CNPJ nº. 11.889.741/0001-91
e do Escritório de Advocacia CAMARGO-DALL’ACQUA-PAGNUSSAT, CNPJ nº. 07.924.843/0001-23, e das demais empresas
envolvidas na promoção.
No período máximo de 8 (oito) dias antes da data do sorteio, a empresa promotora da campanha fará a comprovação das
aquisições dos prêmios, nos termos do artigo 15, parágrafo 1o do Decreto 70.951/72. O comprovante de propriedade dos
prêmios deverão ser protocolizados em até 8 (oito) dias da data de apuração do sorteio, nos termos
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do artigo 34, I, da Portaria MF n. 41, de 2008. No que diz respeito ao presente sorteio, a comprovação ocorrerá por meio de
notas fiscais.
Os participantes da campanha poderão sanar dúvidas e controvérsias mediante contato com os colaboradores da empresa
promotora as quais serão imediatamente dirimidas.
Ao participar dessa campanha estarão os consumidores concordando tacitamente com todas as disposições constantes neste
regulamento.

15 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional, desde 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;
O número do Certificado de Autorização deverá constar obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em todo material utilizado na
divulgação da promoção;
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.
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.
Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção 'Consulta Pública da Promoção Comercial', no endereço
https://scpc.seae.fazenda.gov.br e informe o número do Certificado de Autorização 06.001183/2019
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