
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Mega Aniversário ZEBU 35 Anos

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 06.006325/2019

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: ZEBU SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
Endereço: HENRIQUE ECKHARDT Número: 2187 Bairro: SAO BENTO Município: LAJEADO UF: RS CEP:95903-
520
CNPJ/MF nº: 90.443.821/0001-95

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
01/01/2020 a 31/08/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
01/01/2020 a 10/08/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
O Evento em referência é destinado a todos os consumidores que durante o período de 01/01/2020 até às 18horas
do dia 10/08/2020 adquirirem produtos da marca Zebu Sistemas Eletrônicos Ltda, assim, a  cada R$100,00 (cem
reais) em compras, o consumidor receberá, gratuitamente, 01 (um) cupom para participar do sorteio.
A loja participante e o vendedor (funcionário da loja) que realizar a venda e oferecer produtos ZEBU, estarão
concorrendo junto com o cliente (consumidor) a premiação em virtude do apoio na divulgação da promoção ZEBU.
As lojas participantes receberão uma urna devidamente lacrada, material de divulgação e cupons.
De posse do cupom de participação o consumidor deverá preenchê-lo com seus dados legíveis de identificação, a
saber: nome e endereço completos, CPF ou RG, telefone, e-mail para contato, nome do vendedor da loja onde fez
a aquisição. Bem como responder corretamente a seguinte pergunta: "QUAL A MARCA DE ELETRIFICADOR DE
CERCA QUE TRAZ SEGURANÇA À PROPRIEDADE RURAL E A LIBERDADE PARA HOMEM DO CAMPO?",   (
) ZEBU   (  ) outra, após devido preenchimento, o cupom deve ser depositado em urna devidamente identificada da
promoção, que se encontrará na loja.
Para efeito de participação valerão os cupons que forem entregues na empresa Zebu Sistemas Eletrônicos até às
17horas do dia 28/08/2020. É de responsabilidade da loja participante a devolução da urna lacrada contendo os
cupons para a empresa mandatária.

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
Qual a marca de eletrificador de cerca que traz segurança à propriedade rural e a liberdade para homem do
campo?

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 31/08/2020 09:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/01/2020 07:00 a 10/08/2020 18:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Henrique Eckhardt NÚMERO: 2187 BAIRRO: São Bento
MUNICÍPIO: Lajeado UF: RS CEP: 95903-520
LOCAL DA APURAÇÃO: Salão de Eventos da Empresa

PRÊMIOS
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PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

27.941,00 27.941,001 QUADRICICLO TRX 420 FourTrax HONDA para o
consumidor que preencheu o cupom(R$27.941,00)

1

2.500,00 2.500,001 Bonificação de produtos da marca ZEBU, para a loja
participante preenchida no cupom sorteado (R$2.500,00)

2

2.500,00 2.500,001 Premiação através de cartão sem função saque para o
vendedor da loja participante preenchido no cupom sorteado
COM SALDO DE R$2.500,00)

3

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

32.941,003

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
Os cupons recebidos serão encaminhados para o local da apuração e colocados em recipiente centralizador. Desse recipiente,
serão jogados para o ar e retirados aleatoriamente, tantos cupons quantos forem necessários em igualdade com o número de
prêmios a distribuir. O primeiro cupom válido corresponderá ao prêmio. Somente serão contemplados os cupons preenchidos de
forma clara e passíveis de identificação do beneficiado, bem como sua localização e
com a resposta correta da pergunta que é: ZEBU

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Serão sumariamente desclassificados cupons que tiverem sido reproduzidos com o objetivo de burlar as disposições
norteadoras do presente evento promocional, que apresentarem defeitos ou vícios que impeçam a verificação do direito aos
prêmios por parte do(s) contemplado(s), que constem dados de preenchimento incompleto ou inválidos, ou ainda, que não
atendam a quaisquer das exigências de participação previstas.
Não poderão participar da promoção os sócios e seus dependentes, bem como funcionários da Zebu Sistemas Eletrônicos Ltda,
e sócios e funcionários da agência de Marketing que presta serviço para a empresa Zebu Sistemas Eletrônicos Ltda. No dia da
apuração será emitida uma listagem com os nomes dos sócios, seus dependentes e funcionários da Zebu Sistemas Eletrônicos
Ltda, bem como sócios e funcionários da agência de marketing, que será conferida juntamente aos nomes dos contemplados.
Caso seja sorteado alguma destas pessoas que estavam impedidas de participar na data da compra que deu direito ao cupom,
será feito novo sorteio do prêmio.
Resposta marcada incorretamente ou sem marcação de resposta

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O resultado da promoção será divulgado em redes sociais,site da empresa, e-mails em cada loja participante e redes sociais da
empresa. Os contemplados serão comunicados pela empresa através de telefonema.

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Os prêmios serão entregues em até 30 (trinta) dias, na loja em que o cliente realizou a compra que deu direito ao cupom, sem
qualquer ônus aos contemplados. A empresa promotora arcará com os custos de IPVA, transferência e
emplacamento do veículo (se houver necessidade).

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
O regulamento completo da campanha estará disponível em cada loja participante da promoção e também no site da empresa
promotora www.zebu.com.br.

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;
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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.

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 Talita Nunes de Paiva , Coordenadora, Substituta, em
13/11/2019 às 17:31, 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 PZA.FBA.DMH
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