
REGULAMENTO PROMOÇÃO 15 ANOS COOPROLEITE EMPRESA: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE 
LEITE DA BACIA DO RIO PARANAÍBA LTDA pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº. 05.301.941/0001-89, inscrição estadual nº. 193193461.0080, com sede na Cidade e Comarca de Coromandel-MG 
na Avenida Municipal, nº. 1.080, Centro, CEP-38.550-000. 
 
Disposições Iniciais:  

1. A promoção 15 Anos Cooproleite será realizada nas cidades do Estado de Minas Gerais: Abadia dos 
Dourados, Cruzeiro da Fortaleza, Coromandel, Lagamar de Patos, Lagoa Formosa, Monte Carmelo e Patos de Minas, 
Douradoquara, Lagamar, Guarda-mor, Guimarânia, Patrocínio, Romaria, Serra do Salitre, Vazante, João Pinheiro, 
Lagoa Grande, Paracatu, Presidente Olegário, São Gonçalo do Abaeté, Ibiá, Iraí de Minas, Nova Ponte, Araguari, Estrela 
do Sul e Uberlândia destinada aos cooperados e clientes da Empresa Promotora, produtores rurais pessoas físicas, 
devidamente inscritos na SEFAZ/MG com sua inscrição devidamente cadastrada no banco de dados da Empresa 
Promotora. (portadores do cartão de produtor). 
 
 Objeto da Promoção: 

2. A Empresa Promotora intenciona divulgar sua marca e incentivar a compra dos produtos por ela 
comercializados, alcançando novos clientes e fidelizando os já existentes.  
 
Prazo de duração e modalidade: 

3. A campanha promocional será realizada na modalidade assemelhada a concurso e seu plano de operação terá 
vigência de 19/03/2017 a 22/12/2017, totalizando um prazo de 280 (duzentos e oitenta) dias. Será realizada 2 (duas) 
apurações, uma em 14/07/2017 e a segunda em 22/12/2017. 
 
Período de participação e apurações:  

4. Os candidatos poderão participar das 08:00 horas do dia 19/03/2017 até às 17:30 horas do dia 13/07/2017 e 
das 08:00 horas do dia 14/07/2017 até às 17:30 horas do dia 21/12/2017. 
 
 Premiação:  

5. Serão distribuídos gratuitamente aos contemplados, os seguintes prêmios: 2 (duas) Fiat Strada Working 1.4 
Evo Flex 2017 2p, Prata, zero quilômetro, no valor R$37.079,25 cada uma, e 4 (quatro) Motocicletas Honda Fan 125c, 
Gas, Vermelha, zero quilômetro no valor de R$7.650,00 cada uma.Valor total dos prêmios: R$104.758,50.  
 
Detalhes da promoção:  

6.Mecânica: a cada R$300,00 (trezentos) em notas fiscais de compras realizadas nas lojas aderentes a esta 
promoção comercial e nas vendas realizadas por vendedores externos da Requerente, mediante qualquer forma de 
pagamento, durante o período de 19/03/2017 até às 17:30 horas do dia 13/07/2017 e 14/07/2017 até às 17:30 horas do 
dia 21/12/2017, o consumidor terá o direito à 01 (um) cupom para participar da promoção comercial referida acima. 
No ato da apresentação dos cupons, o saldo remanescente da nota/cupom fiscal que não for múltiplo de R$300,00 
(trezentos reais), poderá ser acumulado para eventuais trocas futuras, para a mesma promoção e trocado por cupom no 
prazo e forma estabelecidos neste regulamento. Ex1: Notas Fiscais cujo somatório alcance o valor de R$500,00 
(quinhentos reais). Direito a apenas 1 (um) cupom. O saldo remanescente de R$200,00 (duzentos reais) poderá ser 
acumulado. O cupom deve ser preenchido pelo participante com letra legível em todos os campos. O cupom que estiver 
com dados incompletos, incorretos ou ilegíveis será desclassificado. O cupom que estiver em cópia ou for falsificado 
será invalidado. Isto também vale para o cupom que estiver com a resposta incorreta. O cupom deverá ser depositado 
na urna. A apuração será manual e aleatória, sendo sorteado um cupom que dará direito ao prêmio descrito neste plano 
de operação. Em caso de preenchimento do(s) cupom(ns) por menor de idade, deverá colocar os dados do seu 
responsável legal e estará concorrendo ao prêmio seu responsável legal. Serão realizados 2 sorteios, o primeiro em 
14/07/2017 e o segundo em 22/12/2017. Cupons válidos para o primeiro sorteio, são os emitidos das 8:00 horas do dia 
19/03/2017 até às 17:30 horas do dia 13/07/2017. Cupons válidos para o segundo sorteio, são os emitidos das 8:00 horas 
do dia 14/07/2017 até às 17:30 horas do dia 21/12/2017. Os sorteios ocorrerão nos dias: 
 
 Condições para participação: 

7. Os cooperados e clientes que cumprirem os requisitos deste regulamento, e que comprarem nas condições 
acima identificadas.  

8. Será emitida somente uma única série de cupons, cuja responsabilidade pela emissão e controle é da Empresa 
Promotora.   

9. Os concorrentes que cumprirem os requisitos deste regulamento deverão retirar os cupons no 
estabelecimento da promotora, depois de cumprido o critério de participação, preenchê-los com as informações abaixo 
indicadas, responder à pergunta do concurso, e em seguida depositá-lo na urna disponível no local: Nº da Nota Fiscal, 
Nome, Data da emissão da NF, Endereço, Cidade, UF, Telefone(s) Cooproleite, A União que faz a (  ) diferença, (  ) 
desunião  (  ) igualdade.  



Parágrafo Único: O candidato deve realizar o preenchimento completo e correto das referidas informações, sob a pena 
de ser desclassificado, ficando isenta a empresa promotora de responsabilização no caso de não poder ser identificado 
ou encontrado o respectivo ganhador.  
 
Apuração dos contemplados:  

1ª Apuração: Data: 14/07/2017, Horário: 22:00 horasLocal: Parque de Exposições Antônio Daguer, Rodovia 
MG-188, s/n, CEP- 38.550-000, Coromandel-MG.Premiação: 3 (três) prêmios: 1  (uma) Fiat Strada Working 1.4 Evo Flex 
2017 2p zero quilômetro e 2 (duas) motos Honda Fan 125c, zero quilômetro, ano 2017, modelo 2017. 2ª Apuração: Data: 
22/12/2017, Horário: 18:00 horas, Local: Loja Cooproleite Coromandel, Avenida Municipal, nº. 1.080, Centro, CEP-
38.550-000, Coromandel-MG. Premiação: 3 (três) prêmios: 1  (uma) Fiat Strada Working 1.4 Evo Flex 2017 2p zero 
quilômetro e 2 (duas) motos Honda Fan 125c, zero quilômetro.  

10. Findo os períodos de participação da primeira apuração, no dia 13 de julho de 2017, às 17:30h, as urnas serão 
lacradas, recolhidas e enviadas à sede da Empresa Promotora, localizada na Avenida Municipal, nº. 1.080, Centro, CEP 
– 38.550-000, Coromandel-MG. No dia, horário e local já determinados, realizar-se-á a apuração, de modo que todo e 
qualquer interessado poderá acompanhá-la, bem como dentre esses deverão ser escolhidas duas pessoas como 
testemunhas.  

11. Um dos escolhidos dentre os participantes realizará o rompimento dos lacres das urnas a transferirá seu 
conteúdo para a urna concentradora onde conterá todos os cupons da promoção, em seguida, retirará um cupom e 
conferirá juntamente com o outro participante escolhido para que realizem a verificação de veracidade e regularidade 
das informações nele contida. Após a verificação, poderá ocorrer uma das seguintes hipóteses: a) O cupom deve estar 
com todas as informações exigidas e que possibilitem a identificação e a notificação do contemplado – neste caso as 
testemunhas irão entregar o cupom ao representante da empresa promotora e este anunciará o contemplado; b) O 
cupom que não estiver com todas as informações exigidas e que impossibilitem a identificação e a notificação do 
contemplado – neste caso as testemunhas irão entregar o cupom ao representante da empresa promotora, e este deverá 
retirar outro cupom na urna, assim sucessivamente até que se encontre um cupom válido; ao encontrá-lo será realizado 
o procedimento contido na alínea anterior.  
 
Divulgação da promoção:  

12. A divulgação da promoção será realizada no site www.cooproleite.com, bem como através de spots de rádio, 
anúncios em televisão, redes sociais, outdoors, flyers, camisetas, jornais.  
 
Notificação do resultado aos contemplados:  

13. O contemplado será identificado e notificado, seguindo os seguintes procedimentos: a) O contemplado será 
notificado mediante telefonema, em até sete dias após a data da apuração, observando-se para tanto, os dados 
informados no respectivo cupom; b) O resultado da apuração com o nome do contemplado será divulgado, em até sete 
dias no site da Empresa Promotora www.cooproleite.com.br, a contar da data da apuração; c) É de responsabilidade 
exclusiva do participante a qualidade das informações prestadas, de modo que, em não sendo possível a notificação do 
contemplado, aplicar-se-á a decadência do prêmio; d) O prêmio sorteado é pessoal e não pode ser transferido, trocado 
por qualquer outro de igual valor, ou convertido em moeda corrente. d.1) No caso de o contemplado ter falecido antes 
da entrega do prêmio, este deverá ser entregue aos seus herdeiros, mediante a apresentação da necessária 
documentação legal. d.2) O contemplado que, por qualquer motivo, estiver impossibilitado de receber pessoalmente o 
prêmio, poderá constituir mandatário para tal finalidade, mediante procuração pública com poderes específicos. e) Em 
havendo recusa de recebimento, deverá o contemplado assinar termo de desistência e o valor correspondente ao prêmio 
ser revestido a empresa promotora.  
 
Entrega dos prêmios: 

14. Os prêmios serão entregues, no prazo de 7 (sete) dias da data de apuração, na sede da empresa promotora.  
Parágrafo Único. A entrega será feita pelo representante legal da empresa promotora, devendo o contemplado nessa 
ocasião apresentar as vias originais do CPF e RG e assinar o recibo de entrega.  
 
Decadência dos prêmios:  

15. De acordo com o art. 6º do Decreto nº 70.951/72, o direito ao prêmio, não reclamado no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, contados da data da apuração. 
 
Divulgação da imagem:  

16. Os contemplados, ao participarem da promoção, tacitamente concordam em divulgar sua imagem por até 5 
(cinco) anos após a data da apuração da promoção, sem ônus para a empresa promotora e sempre vinculada ao plano 
de operação autorizado.  
 
Disposições gerais:  

17. A Empresa Promotora se compromete a comprovar a aquisição dos prêmios em até 08 (oito) dias antes da 
data da apuração, buscando com isto dar fiel cumprimento ao disposto no §1º, do art. 15 do Decreto 70.951/92.  

http://www.cooproleite.com.br/


18. Ficam impedidos de participar desta promoção, bem como das apurações de resultados os funcionários da 
Empresa Promotora. a) Será de exclusiva responsabilidade da empresa promotora o controle sobre a observância do 
cumprimento da regra descrita neste item do regulamento. b) Quando identificada pessoa impedida de participar, o 
cupom dela será invalidado e o candidato imediatamente desclassificado, apurando-se outro contemplado mediante 
nova apuração.  

19. Ao participar desta promoção, os candidatos estarão concordando com todas as disposições constantes deste 
regulamento, de modo que a infração a qualquer uma delas invalidará o respectivo cupom e desclassificará o 
participante.  

20. Presume-se que os contemplados não tenham qualquer embaraço fiscal, legal ou outro que os impeça de 
receber e/ou usufruir dos prêmios distribuídos, de modo que em havendo as respectivas consequências serão de total 
responsabilidade do participante.  

21. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, dirimidas pela empresa 
promotora. 22. Em conformidade com art. 10 do Decreto nº 70.951/72, não são objeto desta promoção, mediante a 
distribuição gratuita de prêmios, os seguintes produtos: Medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício 
ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados, e outros produtos que venham a ser relacionados pelo 
Ministro da Fazenda.  

23. Fica eleito o foro da comarca de Coromandel-MG,  para solução de qualquer litígio decorrente desta 
promoção.  
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