
TERMO DE COMPROMISSO 

 

A PAPOPET AGÊNCIA DE SERVIÇOS LTDA., ou simplesmente PAPOPET, sociedade 

inscrita no CNPJ sob o nº 33.683.175/0001-08, com sede na Rua Márcio Falcão, 

nº 37, Jabaquara, CEP 04344-000, São Paulo, Estado de São Paulo, celebra por 

meio deste as regras da campanha CUIDAMOS COMO AMIGOS: 

 

1. A campanha tem como objetivo auxiliar a propaganda de profissionais veterinários, 

além de levar informações de especialistas por meio de “lives”, nos canais oficiais da 

PAPOPET durante o período de ações de prevenção ao COVID-19. 

2. Toda a iniciativa será voluntária, sem nenhum custo aos profissionais que aderirem 

e sem nenhuma receita para a PAPOPET; 

2.1. Os profissionais que aderirem a campanha não terão obrigatoriedade futura de 

firmar nenhum compromisso com a PAPOPET e seu serviço de marketplace, 

ficando livre para decidir fazê-lo ou não. 

2.2. Os profissionais cederão voluntariamente a imagem para essa iniciativa e a 

PAPOPET se compromete a usá-la somente nas ações constantes nessa 

campanha  

3. A campanha iniciará em 02 de abril de 2020 e terá duração de 30 dias corridos, 

podendo ser prorrogada ou suspensa a qualquer momento. 

4. Os profissionais que aderirem a campanha atestam que estão legalmente 

habilitados a oferecerem e praticarem as atividades indicadas em seus anúncios. A 

PAPOPET se reservará ao direito de efetuar uma breve verificação das informações, 

respeitando todas as normas de privacidade de dados, assim como poderá negar a 

adesão à campanha caso achar apropriado; 

4.1. Os profissionais que aderirem a campanha se comprometem a seguir as 

instruções contidas no site www.papopet.com e as demais acordadas em calls / 

e-mails diretamente com a equipe PAPOPET;  

4.2. Os profissionais também se comprometem a seguir, em seus possíveis 

atendimentos fomentados pela campanha todas as orientações do CFMV ou 

outros órgãos médicos e sanitários em relação a não propagação do COVID-19, 

seja no seu estabelecimento ou em atendimento domiciliar; 

4.3. Os profissionais que atenderem em seus estabelecimentos atestam estar em 

acordo com as resoluções emergenciais de funcionamento vigentes em seu 

município. 

5. A PAPOPET se reservará ao direito, durante a campanha, de colocar os anúncios em 

seus padrões gráficos, preservando as informações essenciais para o contato do 

público. 

http://www.papopet.com/

