TERMO DE GARANTIA TABAPUÃ COPACABANA

DA SANIDADE CLÍNICA E REPRODUTIVA
CLÁUSULA 1° Todos os animais estão enquadrados em um programa de controle estratégico de
verminose e vacinação desde o seu nascimento. Estando no ato do embarque, obrigatoriamente
acompanhados de exames laboratoriais de Brucelose e Tuberculose, assim como exame
andrológico nos machos e diagnósticos de prenhes nas fêmeas em idade reprodutiva.
DO OBJETO DE GARANTIA
CLÁUSULA 2° Eventuais problemas de saúde oriundos de doença infecto-contagiosa adquirida
anterior ao embarque, que se manifestem no animal no período de 7 (sete) dias, após a aquisição,
obrigarão ao COMPRADOR a uma imediata comunicação ao VENDEDOR através de um
Medico Veterinário qualificado que deverá apresentar exames laboratoriais ou laudo
necroscópico/patológico que identifique o agente do diagnóstico.
CLÁUSULA 3° Fica coberto pelo objeto de garantia do VENDEDOR, problemas de ordem
genética ou reprodutivas observadas no período máximo de 90 dias, posterior a data da nota de
produtor da venda do(s) animal (s), de acordo com o artigo 26 II do Código de Defesa do
Consumidor, sempre comprovados por laudos de diagnóstico Médico Veterinários.
CLÁUSULA 4° Não está coberta pelo objeto de garantia do presente instrumento, as seguintes
afecções adquiridas posterior ao embarque: doenças infecciosas ou parasitárias, afecções
digestivas e nutricionais devido às mudanças de manejo (tanto pela carência como pelo excesso),
lesões e traumas, assim como morte por motivos naturais ou acidentais
CLÁUSULA 5° O ressarcimento do COMPRADOR dos objetos de garantia descritos nas
Cláusulas 2 e 3°, ocorrerá através da troca com livre escolha por parte do COMPRADOR, de um
individuo da mesmas características pertencente ao lote que estiver na venda no momento da
escolha. Sendo de inteira responsabilidade do COMPRADOR, a contratação e o ônus do frete
para a troca dos animais.
Se necessário entre em contato:
Maria Mendonça de Azevedo Ribeiro
(44) 8406-2065 / 8406-2054
contato@fazendacopacabana.com.br
www.fazendacopacabana.com.br

