
 
 

 
 

REGULAMENTO 
PROMOÇÃO 

“TOP LINE® 20 ANOS” 
 

MERIAL SAÚDE ANIMAL LTDA. 
Fazendo São Francisco, s/n – Paulínia –SP - CEP 13.140-000 

CNPJ/MF nº 57.600.249/0001-55 
 

Será promocionado nesta ação o produto Topline® Pour On, de uso bovino, 
devidamente registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 
nas embalagens de 5 litros e 1 litro. A Promotora declara que nenhum desses produtos é 
medicamento. 

 Objetivo da promoção: Comemorar 20 anos de existência do produto 
TOPLINE®, divulgar e alavancar a vendas.  
 

1. DO PRAZO E DA ÁREA DE EXECUÇÃO DA PROMOÇÃO 

1.1 A presente promoção terá início em 15 de agosto de 2017 e término em 15 de 
dezembro de 2017, e será realizada em todo o território nacional, na forma deste 
regulamento. 

1.2. As participações na presente Promoção ocorrerão, entre os dias 15 de agosto 
de 2017 e o dia 15 de novembro de 2017. 

 

2. DESCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PROMOÇÃO 

2.1 Todos os consumidores interessados, pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) 
anos e pessoas jurídicas, residentes e domiciliados em território nacional, que efetuarem 
a compra dos produtos promocionados, TOPLINE®, nas embalagens de 5 litros e 1 litro, no 
valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais), no período entre o dia 15.08.2017 e o dia 
15.11.2017, poderão participar da presente promoção. 

2.2. Depois de efetuada a compra do produto promocionado, dentro do período 
de participação da Promoção, o consumidor retirará, nos postos de troca listados no 
Anexo I deste Regulamento, o Cupom de Participação, apresentando para tanto a 
nota/cupom fiscal e o produto promocionado adquirido. 

2.2.1. Fica esclarecido que será fornecido um cupom para cada R$ 100,00 (cem 
reais) adquiridos de qualquer dos produtos promocionados. 

2.2.2. A nota Fiscal / Cupom fiscal apresentado receberá uma marca, evitando 
ser utilizado novamente para participação. 



 
 

 
 

2.3. De posse do Cupom de Participação, o consumidor deverá preenchê-lo, de 
forma legível e a tinta, com os seguintes dados pessoais: nome completo, endereço 
completo e telefone com DDD, CPF, além de informar o local onde comprou o produto. 

2.3.1. É de responsabilidade do participante conferir o correto preenchimento 
do Cupom de Participação, considerando que serão invalidados aqueles que: (a) não 
forem originais, (b) não contiverem os dados pessoais do participante ou que, devido 
ao preenchimento ilegível, não permitam a identificação e localização do participante 
e/ou (c) não atenderem quaisquer requisitos desta Promoção. Os Cupons de 
Participação invalidados serão eliminados da Promoção no ato da apuração. 

2.3.2. O fornecimento de informações falsas ou incorretas no Cupom de 
Participação implicará na desclassificação do participante, a qualquer momento. Esta 
prática poderá, ainda, caracterizar crime, sujeitando o infrator às penalidades 
previstas na legislação em vigor. 

2.4 Além disso, o consumidor deverá responder à seguinte pergunta da promoção: 
“Qual é o produto que completa 20 anos protegendo o seu rebanho?”, escolhendo entre 
as opções (  ) TOPLINE® ou (  ) Outras. 

2.5. O consumidor, após o completo preenchimento do Cupom de Participação, 
deverá depositá-lo na urna existente nos postos de troca listados no anexo I, durante o 
período de 15.08.2017 a 15.11.2017. 

2.5.2. O simples depósito ou envio do Cupom de Participação preenchido na 
urna pelo participante implica no conhecimento e na aceitação tácita do regulamento 
da promoção. 

2.6. Não terão validade as participações que não preencherem as condições 
básicas da promoção aqui previstas. 

2.7. É vedada a participação nesta Promoção de qualquer funcionário da empresa 
Promotora, da Agência Pragma e da Promosorte Promoções e Merchandising Ltda. e 
demais empresas que tenham participado da operacionalização desta Promoção. 

2.7.1. Os responsáveis pela apuração disporão da relação dos impedidos de 
participar da Promoção para dar cumprimento ao item 2.7; em caso de algum 
contemplado pertencer a este grupo, sua participação será invalidada e em seu lugar 
será retirado outro cupom, até que se obtenha um cupom válido. 

 

3. DAS URNAS E CUPONS 

3.1. Para efeitos de participação nesta promoção, os cupons recebidos serão 
recolhidos e permanecerão separados de acordo com a origem dos participantes, 
divididos em Regionais. 

3.2. De acordo com a origem dos cupons, serão identificadas as seguintes 
quantidades de contemplados: 



 
 

 
 

REGIONAL ESTADOS QTDE CONTEMPLADOS 

1 AM, RR, AP, PA, MA, TO 3 

2 AC, RO, MT 4 

3 PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA 2 

4 GO, MG, ES, RJ, DF 3 

5 MS, SP 4 

6 PR, SC, RS 4 

TOTAL 20 

3.3. As urnas serão recolhidos ao final de cada período de participação, e 
encaminhadas para sorteio dos contemplados. 

 

4. FORMA E LOCAL DA APURAÇÃO 

4.1. As urnas existentes nos postos de troca serão recolhidas para sorteio, que será 
realizado em 15.12.2017,  no escritório da Promotora, às 10h00min, à Av. Carlos Grimaldi, 
1701 – 4º andar, com livre acesso àqueles que queiram acompanhar, desde que estejam 
munidos de documento de identidade original, respeitada a capacidade de acomodação 
do local. 

4.1.1. Durante a apuração, as pessoas presentes não poderão se aproximar da 
urna ou dos Cupons de Participação, e a decisão do responsável pela apuração, neste 
momento, será soberana no sentido de validar o Cupom de Participação 
contemplado, o que fará com base no regulamento da Promoção. 

4.1.2. Para ser considerado ganhador, o Cupom de Participação recepcionado 
deverá estar preenchido à caneta, com a resposta correta e com todos os dados 
preenchidos corretamente e legíveis. 

4.3. Serão sorteados, de forma manual e aleatória, os cupons nas quantidades 
indicadas no quadro do item 3.2; sendo que cada Cupom de Participação, estando de 
acordo com as regras aqui estabelecidas, será declarado vencedor desta Promoção, 
fazendo jus ao prêmio descrito no item 5.1. 

4.4. Caso algum Cupom de Participação retirado não atenda aos requisitos 
previstos neste Regulamento será retirado outro Cupom de Participação e assim 
sucessivamente até ser retirado o Cupom de Participação que atenda aos requisitos 
necessários. 

4.5. O resultado da promoção será divulgado uma semana a partir da data da 
apuração respectiva. 

 



 
 

 
 

5. PREMIAÇÃO 

5.1 Cada um dos 20 (vinte) consumidores contemplados nesta promoção, na 
forma deste Regulamento, receberá como prêmio um conjunto, de valor unitário de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), formado por: 

 - um protocolo sanitário, que consiste na visita de um profissional da 
Promotora à residência e/ou instalação do contemplado, visando identificar a melhor 
ação de manejo de sua criação; 

 - os produtos necessários ao manejo acima citado. 

5.1.1. Caso o contemplado não tenha interesse no recebimento do protocolo 
sanitário, ele poderá escolher, a seu critério, no mínimo 5 (cinco) produtos dentre os 
listados abaixo, desde que mantenha o limite do valor da premiação. 

 

DUOTIN 1L 

DUOTIN 500ML 

EPRINEX INJ. 500ML 

EQVALAN GOLD 

EQVALAN PASTE 

IVOMEC 1% 1L 

IVOMEC 1% 500ML 

IVOMEC GOLD 1L 

IVOMEC GOLD 500ML  

J-VAC 

LINOVAC 

TOPLINE RED POUR ON 1L 

TOPLINE RED POUR ON 5L 

TOPLINE SPRAY 

5.1.2. Neste caso, ainda, ele não poderá escolher receber produtos que não são 
regularmente distribuídos pela Promotora, ou que, eventualmente, estejam em fase 
final de produção, por estarem sendo retirados de linha. 

5.1.3. Esta premiação será comunicada como um “caminhão de prêmios”, mas 
desde já fica estabelecido que é apenas uma representação da quantidade de 
prêmios; e que o caminhão, em hipótese alguma, é premiação desta promoção. 

 5.2. Premiação total no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

 

 

 



 
 

 
 

6. EXIBIÇÃO DO PRÊMIO 

6.1 O prêmio ofertado, por sua natureza, será exibido apenas nos materiais de 
divulgação da Promoção. 

6.2 De acordo com o artigo 15, parágrafo 1º, do Decreto nº 70.951/72, a 
Promotora comprovará a propriedade do prêmio até 8 (oito) dias antes da data marcada 
para a apuração. 

 

7. ENTREGA DO PRÊMIO 

7.1. O participante contemplado será notificado através do telefone e/ou 
endereço informado no seu cupom. 

7.2 A Promotora efetuará a entrega do prêmio no endereço residencial do 
participante contemplado, na forma de uma carta compromisso de sua entrega, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da apuração. 

7.2.1. Neste momento, o contemplado deverá apresentar o seu CPF/MF e RG, 
bem como firmar o Recibo de Entrega e Quitação do Prêmio. 

7.2.2. A entrega do prêmio se dará com a outorga de uma carta compromisso, 
vez que será necessário o agendamento da visita do protocolo sanitário ao 
contemplado. 

7.3. Na eventualidade do participante contemplado vir a falecer, o prêmio será 
entregue ao seu inventariante, que deverá comprovar tal condição. 

7.4 O prêmio será entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus para o 
contemplado. 

7.5 O prêmio é pessoal e intransferível, não podendo ser convertido total ou 
parcialmente em dinheiro. 

7.6 A Promotora não se responsabilizará por eventuais prejuízos que os 
participantes possam ter, oriundos da participação na Promoção, da aceitação do prêmio 
ou, ainda, de situações que estejam fora do controle da Promotora, contanto que não 
fique demonstrada a responsabilidade da empresa.  

 

8. PRESCRIÇÃO DO DIREITO AO PRÊMIO 

8.1 O prazo de prescrição do direito ao prêmio é de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir da data da apuração, de acordo com o artigo 6º do Decreto 70.951/72. 

8.2 O valor correspondente ao prêmio prescrito será recolhido pela Promotora ao 
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de até 10 (dez) dias, após o prazo de 
prescrição. 



 
 

 
 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Esta Promoção será divulgada através de materiais de comunicação. 

9.2. O regulamento completo da Promoção será divulgado no site 
https://www.boehringer-ingelheim.com.br/. 

9.3. Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de 
fraude comprovada participação através da obtenção de benefício/vantagem de forma 
ilícita ou pelo não cumprimento de quaisquer das condições aqui previstas. Para efeito 
desse item, considera-se fraude a participação através do cadastramento de informações 
incorretas ou falsas; a participação de pessoas não elegíveis conforme critérios aqui 
estabelecidos. 

9.4. Os contemplados autorizam, em caráter gratuito, irrevogável e irretratável, a 
utilização de seu nome, imagem e voz para divulgação desta Promoção na mídia impressa, 
televisiva, radiofônica e/ou eletrônica, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da 
apuração, sem qualquer tipo de ônus para a Promotora. 

9.5.  Caso ocorram fraudes 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 aprovação de eventuais modificações, desde 
que permitidas na Legislação; sendo estas, se consumadas, divulgadas aos participantes. 

9.6. As dúvidas e as controvérsias oriundas de reclamações dos participantes da 
Promoção deverão ser preliminarmente dirimidas pela Promotora e, persistindo-as, serão 
submetidas à Caixa Econômica Federal, quando o participante não optar pela reclamação 
direta perante os órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor. 

9.7 O número do Certificado de Autorização constará de forma clara e precisa no 
site da promoção https://www.boehringer-ingelheim.com.br/. Para os demais materiais 
de divulgação, a empresa Promotora solicita dispensa da aposição, fazendo constar, 
apenas, a indicação de consulta do número de Autorização CAIXA no referido site. 

 

Esta promoção foi autorizada pela Caixa Econômica Federal. 

Certificado de Autorização CAIXA 6-1268/2017. 
 

https://www.boehringer-ingelheim.com.br/
https://www.boehringer-ingelheim.com.br/

