REGULAMENTO
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO - 1 ANO DE FARMÁCIA
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE Nº 04.000741/2018
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: DROGAL FARMACEUTICA LTDA
Endereço: GOV PEDRO DE TOLEDO Número: 926 Bairro:
CENTRO Município: PIRACICABA UF: SP CEP:13400-060
CNPJ/MF nº: 54.375.647/0001-27
1.2 - Aderentes:
Razão Social:ASSIFARMA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Endereço: YOJIRO TAKAOKA 4384 LOJAS
19, 20 E 21 AREA C APOIO Número: 4.384 Complemento:
SALA 617 Bairro: ALPHAVILLE Município: SANTANA
DE PARNAIBA UF: SP CEP:06541-970
CNPJ/MF nº:11.240.973/0001-14
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhada a Sorteio
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Agudos/SP Americana/SP Araras/SP Artur Nogueira/SP
Avaré/SP Bariri/SP Barra Bonita/SP Campinas/SP Capivari/
SP Casa Branca/SP Cosmópolis/SP Descalvado/SP Dois
Córregos/SP Guariba/SP Hortolândia/SP Ibitinga/SP Indaiatuba/SP Jaboticabal/SP Jaú/SP Laranjal Paulista/SP Leme/
SP Lençóis Paulista/SP Limeira/SP Louveira/SP Mococa/
SP Mogi Mirim/SP Monte Alto/SP Nova Odessa/SP Paulínia/SP Pederneiras/SP Piracicaba/SP Pirassununga/SP
Pitangueiras/SP Pontal/SP Porto Feliz/SP Porto Ferreira/SP
Ribeirão Preto/SP Rio Claro/SP Rio das Pedras/SP Salto/
SP Santa Bárbara d’Oeste/SP Santa Cruz das Palmeiras/SP
Santa Gertrudes/SP Santa Rita do Passa Quatro/SP Santa
Rosa de Viterbo/SP Sertãozinho/SP Sumaré/SP São José
do Rio Pardo/SP São João da Boa Vista/SP São Manuel/
SP São Pedro/SP Tambaú/SP Taquaritinga/SP Tatuí/SP
Valinhos/SP Vargem Grande do Sul/SP
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
01/02/2019 a 07/05/2019
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
01/02/2019 a 30/04/2019
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Esta é uma promoção realizada pelo DROGAL FARMACEUTICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.375.647/000127, doravante denominado apenas como empresa Promotora”,
sendo o período de participação na promoção compreendido entre os dias 01/02/2019 e 30/04/2019, valido em
todas as lojas físicas da REDE DROGAL, localizadas no
estado de São Paulo.
Caso as séries de números da sorte destinadas aos sorteios da presente promoção se esgotem antes do término
da promoção dentro de cada período, a participação será
considerada encerrada para o período promocional.
Esta promoção é direcionada aos consumidores, pessoas
físicas, de qualquer idade, desde que efetue uma compra
nas lojas físicas da REDE DROGAL, e seja cadastrada
no programa de fidelidade DROGAL MAIS, com CPF
válido, residentes e domiciliadas em território nacional.
Não poderão participar desta promoção pessoas jurídicas e físicas que não atenderem ao disposto no subitem
acima, bem como aos requisitos do presente instrumento.
Todo o cliente inscrito no sistema de Fidelidade DROGAL
MAIS terá direito um “numero da sorte” a cada R$ 30,00
(trinta reais), acumulados em compras (válido somente
para as compras realizadas nas lojas físicas), no período
01/02/2019 a 30/04/2019, comprando os produtos
das marcas KIND BABY, BORG, FLOCK BABY, NEXTER,
CRONOVIT/CRONOLIV, SVEDA, TRIANE, QUALIFRAL,
BIOPRESS E LACK LUMINUS, o cliente terá um PLUS de
mais um “número da sorte”, para cada produto adquirido,
exceto os produtos vetados pelo Art. 10 e seus itens do
Decreto 70.951 de 09/08/1972, quais sejam, medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifícios ou
de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados,
o participante terá direito a concorrer às premiações dos
sorteios das Séries no período, conforme mencionado no
item abaixo. Para participar dos sorteios, o participante
que tiver realizado a compra nas condições acima, poderá
realizar o seu cadastro diretamente no Aplicativo Drogal,
ou através do link https://www.drogal.com.br/drogal-mais,
por meio de tablets, computadores ou totens (poderão ser
instalados totens interativos em algumas lojas, com promotoras para auxiliar os participantes), devendo informar seu
nome e endereço completos, sexo, número do CPF, estado
civil, telefones celular e residencial (com DDD), data de
nascimento, e-mail e criar uma senha para acesso dos
seus números da sorte no hotsite da promoção.

Após a realização do cadastro acima indicado, o participante receberá:
(i) - A confirmação de sua participação nesta promoção.
(ii) - O número da sorte para cada R$ 30,00 (trinta reais)
em compras, ou dos produtos proporcionados nos termos deste regulamento, com o (s) qual (is) concorrerá
aos sorteios de prêmios no período da promoção. O (s)
número (s) da sorte e série (s) poderá (ão) ser visualizado (s) por meio de acesso ao Aplicativo, ou através
do link https://www.drogal.com.br/drogal-mais, com a
senha cadastrada.
Todas as compras cadastradas serão acumulativas, ou
seja, serão somadas, sendo que a cada R$ 30,00 (trinta
reais) acumulados será gerado o número da sorte, sendo
que o saldo ficará acumulado no sistema para ser acumulado e/ou somado a outras compras. Exemplo: cliente que
efetuou uma compra com valor de R$ 70,00 (setenta reais),
nas condições válidas deste regulamento, terá direito a (dois)
números da sorte, sendo que o saldo de R$ 10,00 (dez reais)
será acumulado ao saldo de outra compra. Ficam os participantes cientes, desde já, de que não poderão utilizar
de meios escusos para adquirir as notas/cupons fiscais
para participar desta promoção, e/ou de mecanismos que
criem condições de cadastramento irregular, desleais ou
que atentem contra os objetivos e condições de participações
previstas neste regulamento. Essas situações, quando identificadas, serão consideradas, a qualquer momento, como
infração aos termos do presente regulamento, ensejando o
impedimento da participação com imediato cancelamento
da inscrição do participante ou, ainda, a desclassificação
do participante, mesmo após a sua premiação, sem prejuízo, ainda, das medidas cabíveis e/ou ação de regresso a
ser(em) promovida(s) pela promotora em face do infrator.
Após o cadastramento no programa de Fidelidade Drogal
Mais, o participante que desejar cadastrar novas compras
deverá apenas informar o seu CPF no momento da compra, no próprio ponto de venda. É dever de todos os participantes, manter seus dados cadastrais atualizados, uma
vez que serão utilizados para identificação e localização
dos ganhadores desta promoção e consequente entrega
dos seus prêmios. A promotora reserva-se o direito de
verificar a veracidade dos dados informados pelos participantes, sendo sumariamente desclassificados aqueles que
prestarem informações falsas, incompletas ou incorretas.
Os dados de uma compra poderão ser cadastrados uma
única vez, ou seja, o sistema da promoção não permitirá
a emissão de números da sorte para compras já cadastradas. Os participantes deverão realizar um único cadastro, o controle será feito por meio do CPF informado. Os
participantes deverão cadastrar uma senha para acesso
ao site da promoção, no qual poderá verificar o(s) número(s) da sorte com o(s) qual(is) estará concorrendo. O
(s) número(s) da sorte será (ão) emitido (s) e ficará (ão)
disponível (is) para consulta em até a data de cada sorteio.
7 - QUANTIDADE DE SÉRIES:10
8 - QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000
9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS: DATA: 06/03/2019
18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/02/2019
00:00 a 28/02/2019 23:59 DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 02/03/2019 ENDEREÇO DA APURAÇÃO:
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO NÚMERO: 926
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: Piracicaba UF: SP CEP: 13400-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Será realizada na loja 31, endereço acima
PRÊMIOS: Quantidade (2 ganhadores) - Descrição (Cartão
Vale Compras, no valor de R$ 1.200,00 (cada) (um mil e
duzentos reais), em compras nas lojas da Drogal. (este
cartão não tem modalidade de saque, somente o valor do
cartão na modalidade de débito)
DATA: 09/04/2019 15:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/02/2019
00:00 a 30/03/2019 23:59 DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 06/04/2019
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Independência
NÚMERO: 2359 BAIRRO: Bairro dos Alemães
MUNICÍPIO: Piracicaba UF: SP CEP: 13416-240
LOCAL DA APURAÇÃO: Será realizada na Loja 31, endereço acima.
PRÊMIOS
Quantidade (2 ganhadores) - Descrição (Cartão Vale Compras, no valor de R$ 1.200,00 (cada) (um mil e duzentos
reais), em compras nas lojas da Drogal. (este cartão não

tem modalidade de saque, somente o valor do cartão na
modalidade de débito)
DATA: 07/05/2019 15:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/02/2019
00:00 a 30/04/2019 23:59
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 04/05/2019
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Independência
NÚMERO: 2.359 BAIRRO: Bairro dos Alemães
MUNICÍPIO: Piracicaba UF: SP CEP: 13416-240
LOCAL DA APURAÇÃO: Será realizada na Loja 31, endereço acima
PRÊMIOS
Quantidade (2 ganhadores) - Descrição (Cartão Vale Compras, no valor de R$ 1.200,00 (cada) (um mil e duzentos
reais), em compras nas lojas da Drogal. (este cartão não
tem modalidade de saque, somente o valor do cartão na
modalidade de débito)
Quantidade 1 Automóvel marca Renault Kwuid 1.0 - Flex,
04 portas, 0 km, na cor básica, ano/modelo 2018/2019.
R$ 37.990,00
10 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios 7 Valor total da Promoção
R$45.190,00
11 - FORMA DE APURAÇÃO:
Regra de Formação dos Elementos Sorteáveis ELEMENTO
SORTEÁVEL: Serão gerados 100000 Elementos sorteáveis
de 0 a 99.999 por série; NÚMERO DA SORTE: Será formado
por 6 números, sendo que o primeiro número corresponde
à série e os 5 últimos números ao ELEMENTO SORTEÁVEL, conforme exemplo abaixo: Exemplo: 1/12.345 =
1(série); 12.345(elemento sorteável). Data do Sorteio da
Loteria Federal: Caso a Extração da Loteria Federal não
venha a ocorrer na data prevista, por qualquer motivo, será
considerada para efeitos de apuração do resultado desta
Promoção, a data da Extração da Loteria Federal subsequente. Regra de Apuração da série: A definição da série
participante se dará a partir da dezena simples do primeiro prêmio da Extração da Loteria Federal; NOTA: Caso
o número de série encontrado (parágrafos anteriores) seja
superior à maior série da apuração, deverá ser subtraída
a quantidade de séries da apuração, do número de série
encontrado, tantas vezes quantas forem necessárias, até
que o número obtido esteja dentro do intervalo de séries
da apuração. Caso o número de série encontrado seja
inferior à menor série da apuração, deverá ser adicionada
a quantidade de séries da apuração, do número de série
encontrado, tantas vezes quantas forem necessárias, até
que o número obtido esteja dentro do intervalo de séries
da apuração. Regra de Apuração do elemento sorteável:
A definição do elemento sorteável se dará a partir dos
prêmios da Extração da Loteria Federal, lidos de cima para
baixo, por meio da combinação das unidades simples do
primeiro ao quinto prêmio; Número da sorte contemplado:
Série apurada seguida do elemento sorteável apurado.
Regra de Apuração dos Contemplados: (por Apuração)
Para determinação do primeiro participante contemplado,
este deve possuir o “Número da sorte” que coincide exatamente com o “Número da Sorte contemplado” e atender
aos critérios de participação. Os demais contemplados
serão determinados pelos “Elementos sorteáveis” imediatamente posteriores. Um “Número da Sorte” não pode ser
contemplado mais de uma vez na mesma apuração; Aproximação: No caso de não ter sido distribuído o “Número da
sorte” apurado ou não atenda aos critérios de participação, dar-se-á a entrega do(s) prêmio(s), alternadamente,
ao “Elemento sorteável” imediatamente superior, dentro
da mesma série, ou, na falta deste, ao imediatamente
inferior, repetindo-se tal procedimento até que se encontre um “Elemento sorteável” distribuído mais próximo
ao apurado com base no resultado da loteria federal. No
caso de se alcançar o número sequencial inicial ou final,
buscar-se-á apenas os imediatamente superiores e inferiores, respectivamente. Caso não tenha sido distribuído
nenhum “Elemento sorteável” na série apurada, deve-se
repetir o procedimento descrito no parágrafo anterior para
todas as séries que compõem a apuração, alternadamente
para a série imediatamente superior, ou, na falta desta,
para a imediatamente inferior. No caso de se alcançar a
série inicial ou final, buscar-se-á apenas as imediatamente
superiores e inferiores, respectivamente. Distribuição dos
números da sorte: A geração e distribuição dos números
da sorte devem ser feitas de forma aleatória.
12 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
DA DESCLASSIFICAÇÃO: Em caso de fraude comprovada
ou infração ao regulamento, o participante será excluído

automaticamente desta promoção e seu número da
sorte será considerado como “não distribuído” para fim
de participação no sorteio e/ou para fim de recebimento
do prêmio. Caso não se verifique a veracidade, correção
ou presença das informações exigidas para participação
regular, o contemplado perderá o direito de participação no
sorteio, sendo o número da sorte correspondente considerado como “não distribuído” e o prêmio correspondente
atribuído a outro participante, seguindo-se os critérios
estabelecidos no regulamento. Serão desclassificadas (i)
as pessoas impedidas de participar (descritas no item 9.6
deste regulamento) e participantes que não se enquadrem
nos termos do regulamento, (ii) as participações efetuadas por meio da obtenção de benefício/vantagem de forma
ilícita, incluindo a obtenção irregular de números da sorte;
ou ainda, aqueles que (iii) se utilizarem de mecanismos
que criem condições irregulares e/ou desleais de participação ou que atentem contra os objetivos e condições
de participação desta promoção, podendo ser exigida
a apresentação do comprovante de pagamento, dentre
outros documentos, nos termos doparágrafo único do art.
46 da Portaria MF nº 41/08. Em quaisquer das situações
acima, verificadas antes ou no momento do sorteio (que
compreende a apuração dos ganhadores), o participante
perderá o direito de concorrer ao sorteio ou ao prêmio,
sendo o seu número da sorte considerado como não distribuído e um novo ganhador será encontrado de acordo
com a regra de aproximação. Em quaisquer dos casos de
desclassificação verificados após a realização do sorteio e
tendo havido a divulgação dos nomes dos contemplados,
o valor do prêmio será recolhido ao Tesouro Nacional
como renda da União Federal, no prazo de 10 (dez) dias,
contados do término da promoção.
13 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
Os titulares dos números da sorte encontrados nos termos
acima previstos serão apurados no prazo de até 2 (dois)
dias úteis contados da data do sorteio, serão localizados
por meio dos dados constantes no cadastro e comunicados sobre a sua contemplação no prazo de até 10 (dez)
dias úteis, contados da data de sua identificação, por meio
de telefonema e/ou e-mail e/ou telegrama com aviso de
recebimento (“AR”).
Os nomes dos ganhadores serão divulgados através
da composição da Loteria Federal, da data do sorteio,
e serão anunciados na sede Administrativa da Drogal
Farmacêutica Ltda., nos dias 05/03/2019, 09/04/2019
e 07/05/2019, posteriormente serão
anunciados pelo site da promoção https://www.drogal.
com.br/drogalmais em até 180 (cento e oitenta) dias úteis
após o sorteio.
14 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
LOCAL E PROCEDIMENTO DE ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Os prêmios desta promoção serão entregues aos ganhadores, sem nenhum ônus, em até 30 (trinta) dias da data
do sorteio nos endereços cadastrados na promoção,
sendo que o veiculo será entregue livre de IPVA, Licenciamento, emplacamento e despesas com despachante;
Quanto à entrega dos prêmios, os ganhadores deverão
assinar um Termo de Quitação e Entrega de Prêmio e
entregar/enviar uma cópia dos seus documentos (RG e
CPF) à promotora em até 3 (três) dias corridos contados
da solicitação. “Caso o ganhador do veículo seja menor de
18 anos, deverá estar acompanhado do seu representante
legal, devidamente munido com a documentação comprobatória de sua condição, para o recebimento e usufruto
do prêmio que será entregue em nome do menor”; Os
prêmios oferecidos nesta promoção não poderão ser
trocados por dinheiro ou por quaisquer outros produtos,
nem repassados a terceiros; Na eventualidade de quaisquer dos participantes ganhadores falecerem, o prêmio
será entregue ao espólio, na pessoa do seu inventariante.
Não havendo processo de inventário, será entregue aos
herdeiros do contemplado, desde que devidamente comprovada esta condição.
15 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
A distribuição dos prêmios é gratuita, não cabendo nenhum
ônus aos contemplados; Em momento algum, poderá a
promotora ser responsabilizada por cadastros perdidos,
atrasados, enviados erroneamente, incompletos, incorretos,
inválidos, imprecisos ou, ainda, na falta de energia elétrica,
sem exclusão das demais situações decorrentes de caso
fortuito ou força maior. A promotora não será responsável
por problemas dos quais não detenha qualquer controle, tais
como falhas ou qualquer impedimento do participante em
se conectar à internet, não garantindo o acesso ininterrupto,

oscilações, interrupções e falhas de transmissão dos serviços de internet, congestionamento na internet, vírus, falha de
programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers). É
terminantemente proibida à utilização de sistemas, softwares
e outras ferramentas ou métodos automáticos, repetitivos
ou programados que criem condições de cadastramento,
compra, navegação ou participação, considerada como
prática irregular, desleal ou que atente contra os objetivos
desta promoção, caso em que, quando comprovado, haverá
a exclusão imediata do participante da promoção. Os participantes ganhadores autorizam, desde já, como consequência
da conquista do seu prêmio, a utilização, pela promotora,
de seus nomes, imagens e sons de voz em qualquer um
dos meios escolhidos para divulgação desta campanha pelo
período de 01 (um) ano, a partir da data do sorteio. Os participantes autorizam a utilização de seus endereços físicos,
eletrônicos, telefones e demais dados informados no ato da
inscrição na promoção com o propósito exclusivo de formação de cadastro, reforço de mídia publicitária e divulgação do
evento em referência, desde que não fira o Código de Defesa
do Consumidor, sem nenhum ônus para a promotora, sendo
que, no entanto, de acordo com o que dispõe o artigo 11 da
Portaria MF nº 41/2008, a empresa é expressamente vedada
de comercializar ou ceder, ainda que a título gratuito, os dados
coletados nesta promoção.Não poderão participar desta
promoção: as pessoas Jurídicas, pessoas físicas sem CPF
válido e/ou não residentes em território nacional, os sócios
diretores, funcionários do Grupo Drogal Farmacêutica Ltda. e
prepostos, desde que diretamente envolvidos na promoção,
das seguintes empresas: da promotora, da empresa aderente,
da Polypromo. Com Ltda, da GS Group Tecnologia e demais
empresas envolvidas diretamente na promoção. As dúvidas
e controvérsias originadas de reclamações dos participantes
desta promoção deverão ser, preliminarmente, dirimidas pela
promotora, por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente no
site https://www.drogal.com.br/drogal-mais, e, posteriormente,
submetidas à SEAE/MF. Esclarecimentos eventuais deverão ser
dirigidos ao PROCON de cada localidade.
16 - 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 Seae/MF; 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. https://scpc.seae.fazenda.gov.br Para verificar a
autenticidade do Regulamento, acesse a opção ‘Consulta
Pública da Promoção Comercial’, no endereço e informe
o número do Certificado de Autorização 04.000741/2018

