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1. QUALIFICAÇÕES 

Empresa Promotora - Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde SA (“Dental Speed”), 

empresa de direito privado, inscrita sob o nº CNPJ 13.612.214/0001-60, com sede na Rua Senador 

Carlos Gomes de Oliveira, nº 800, Galpão 4, Distrito Industrial - São José/SC, CEP 88104-785. 

Fornecedor parceiro - COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA, empresa de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob nº 00.382.468/0033-75, com sede na Rod Dos Imigrantes, Km 28, 5 - Cep 09845-000 - 

São Bernardo Do Campo - São Paulo 

Voluntário Solicitante - Todo e qualquer indivíduo, pessoa física ou representante de pessoa jurídica 

responsável pelo Projeto, que de forma livre, desinteressada e responsável se compromete, de 

acordo com as suas aptidões próprias e no seu tempo livre, a realizar ações de voluntariado no 

âmbito de uma organização promotora.  A qualidade de voluntário não pode, de qualquer maneira, 

decorrer de relação de trabalho subordinado ou autônomo ou de qualquer relação de conteúdo 

patrimonial com a organização promotora e deverá estar de acordo com os termos da Lei do 

Voluntariado (Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998)). 

Organização Promotora: Entidades públicas da administração central, regional ou local ou outras 

pessoas coletivas de direito público ou privado, legalmente constituídas, que reúnam condições para 

integrar voluntários e coordenar o exercício da sua atividade dentro do escopo de um projeto social. 

Kit infantil de saúde bucal Dr. Dentuço Colgate (“kit infantil/ kits infantis”) – O kit infantil de saúde 
bucal Dr. Dentuço Colgate contém: 01 Sacolinha ilustrada com guia de escovação; 01 Escova de Dente 
Dr. Dentuço e 01 Creme Dental Colgate MPA Neutraçucar 30g.   

Projeto: Inclui projetos sociais desenvolvidos pela Organização Promotora que possui como foco o 
atendimento e educação sobre saúde bucal para crianças de 6 a 12 anos de idade. 

 

2. OBJETIVO DO PROJETO  

O projeto Guardiões do Sorriso, promovido pela Dental Speed em parceria com a Colgate, tem como 
objetivo a doação de kits infantis para que dentistas e estudantes de odontologia, como Voluntário 
Solicitantei nteressados, possam apoiar Projetos sociais com foco em atendimento e educação sobre 
saúde bucal para crianças no território brasileiro. 

O projeto Guardiões do Sorriso permanecerá em vigor por prazo indeterminado. 

 

3. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

Elegibilidade - Poderão solicitar os kits infantis para doação, qualquer Organização Promotora ou 
Voluntario Solicitante que realize um Projeto e que tenha como responsável pela ação um dentista 
ou estudante de odontologia. O Projeto cadastrado deve atender crianças de 6 a 12 anos de idade 
no território brasileiro. A participação no Projeto é voluntária e não envolve qualquer vínculo 
empregatício entre a Empresa Promotora, Fornecedor Parceiro e os Voluntários solicitantes. 

Fluxo de solicitação - O Voluntário Solicitante deverá preencher o cadastro de intenção disposto no 
site: www.dentalspeed.com/guardioes. Ao realizar o cadastro, o Voluntário Solicitante deverá 

http://www.dentalspeed.com/guardioes
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declarar estar ciente da política de privacidade do site disponível em 
https://www.dentalspeed.com/tira_duvidas/politica-de-privacidade.  

Recebido este pedido, a Dental Speed encaminhará através do e-mail 
guardioesdosorriso@dentalspeed.com as fichas cadastrais (ANEXOS I e II) para descrição do Projeto  
e dados pessoais do solicitante, os quais devem retornar preenchidos, também via e-mail em até 15 
dias corridos pelo Voluntário Solicitante. 

A Dental Speed, após o recebimento das fichas cadastrais, prosseguirá com a análise do Projeto e 
dará um retorno ao solicitante em até 15 dias corridos com aprovação ou reprovação de sua 
participação. Fica reservado a Dental Speed a definição dos critérios de participação ou não do 
projeto Guardiões do Sorriso, podendo a empresa reprovar a participação sem a obrigação de enviar 
alguma justificativa para o Voluntário Solicitante.  

Depois de validado os documentos necessários e as informações enviadas, o prazo de entrega dos 
kits será de até 15 dias úteis, sendo o frete de envio custeado totalmente pela Empresa Promotora. 

As notas fiscais serão emitidas em nome do Voluntário Solicitante, sem ônus, através de emissão de 
remessa em bonificação, brinde ou doação, cujos impostos devidos na saída da mercadoria serão de 
responsabilidade da Empresa Promotora, todavia impostos de entrada da mercadoria no estado do 
Projeto, se aplicável, serão de responsabilidade do Voluntário Solicitante.  

Os produtos constantes do Kit Infantil não possuem direito a garantia, troca ou devolução, salvo em 
casos de recebimento de produtos com vícios/defeitos que impossibilitem seu uso. Devendo o 
Voluntario Solicitante entrar em contato com a Dental Speed para orientações a serem seguidas, 
sempre obedecendo a política comercial da Dental Speed.  

Requisitos para avaliação da solicitação – A avaliação das solicitações será realizada mediante a 
disponibilização de: a) comprovação de registro no CRO ou comprovante de matrícula vínculo com a 
classe odontológica, b) envio de formulário preenchido de cadastro (ANEXO I), e c) envio de 
formulário preenchido com informações sobre projeto (ANEXO II).  

Caso o Voluntário Solicitante tenha fotos de ações já realizadas anteriormente, elas poderão ser 
encaminhadas para que a Empresa Promotora possa verificar os trabalhos similares já realizados 
anteriormente, aumentando as chances de o solicitante ter sua solicitação aprovada.   

Os critérios para avaliação serão baseados em: a) mediante preenchimento correto das informações 
de cadastro e apresentação dos documentos solicitados; b) a falta de informações nos formulários 
de cadastro pode inviabilizar a doação; c) os projetos são analisados por ordem cronológica de 
cadastro, estando sujeitos a disponibilidade de estoque dos kits infantis para aprovação e liberação 
da doação. 

Limitação do número de kits infantis por voluntário solicitante – Se a solicitação for autorizada, a 
doação está limitada a quantidade máxima de 1000 (um mil) kits por Projeto ou CPF solicitante. 

 

4. RESPONSABILIDADES DO VOLUNTÁRIO SOLICITANTE  

Termo de recebimento – Após o recebimento dos kits infantis, será enviado por e-mail um termo de 
recebimento a ser preenchido pelo voluntário solicitante. O prazo para resposta é de 10 dias corridos 
após a comunicação via e-mail referente ao despacho dos kits infantis.   

https://www.dentalspeed.com/tira_duvidas/politica-de-privacidade
mailto:guardioesdosorriso@dentalspeed.com
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Comprovação de uso dos kits infantis - O Voluntário Solicitante, responsável pelo Projeto, deve 
enviar fotos da ação de entrega dos kits infantis para fins de comprovação da doação e divulgação 
do Projeto. Caso o Voluntário Solicitante não possua as autorizações de uso de imagem, ele se 
compromete a informar isso no e-mail em que enviar as fotos para comprovação das ações, 
garantindo assim que a Empresa Promotora apenas as utilize para fins de comprovação de uso dos 
kits infantis, mas não as utilize para fins de divulgação do Projeto.   

A responsabilidade de coletar a autorização para uso de imagens de todos os indivíduos envolvidos 
na ação é única e exclusiva do Voluntário Solicitante. O Voluntário Solicitante será responsável pelos 
dados pessoais por ele coletados, obrigando-se a manter a Dental Speed isenta de toda e qualquer 
perda, responsabilidade, reivindicação, custo ou despesas para qualquer pessoa, ações judiciais, 
julgamentos e/ou despesas, incluindo honorários advocatícios, decorrentes direta ou indiretamente 
de eventuais omissões ou erros comprovadamente causados ou cometidos pelo voluntário 
solicitante.  
 

5. VIOLAÇÕES E SANÇÕES 

Os Voluntários Solicitantes que não cumprirem com os requisitos e regras do Projeto, estarão sujeitos 
a suspensão das doações, e estarão impedidos de participar novamente do projeto Guardiões do 
Sorriso ou de outros projetos semelhantes realizados pela Dental Speed, devendo indenizar e manter 
indene a Empresa Promotora de todas e quaisquer obrigações, responsabilidades, despesas, perdas, 
danos diretos, que se tornem ou venham a se tornar exigíveis e sejam decorrentes de reclamações, 
ações, processos, investigações e multas decorrentes das violações cometidas pelo Voluntário 
Solicitante listadas abaixo. 

São consideradas possíveis violações: 

a) Vender ou fazer uso particular ou indevido dos kits infantis; 
b) Deixar de enviar o termo de recebimento dos kits assinado; 
c) Deixar de enviar fotos ou comprovações da ação social; 
d) Publicar em qualquer meio ou veículo de comunicação, logo da Dental Speed sem 

autorização prévia da empresa. 
 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS  

• A Empresa Promotora não assume responsabilidade por vícios e/ou defeitos técnicos 

apresentados pelos kits e nem pela garantia, cabendo aos Voluntários Solicitantes acionarem os 

respectivos fabricantes. Exceto defeitos causados por avarias no transporte que impossibilitem o 

uso deles. Neste caso, a Dental Speed fará a reposição do pedido seguindo a política comercial da 

Dental Speed. Os kits infantis serão entregues e distribuídos na forma como listados e anunciados. 

• O objeto da doação é intransferível e não poderá ser convertido em dinheiro sob hipótese alguma.  

• Dúvidas sobre este regulamento deverão ser direcionadas ao Departamento de Branding da 

Dental Speed, através do e-mail guardioesdosorriso@dentalspeed.com, onde a Empresa 

Promotora se compromete a respondê-las em até 3 dias úteis. 

• A participação no Projeto Guardiões do Sorriso implica na aceitação automática de todas as 

disposições do presente Regulamento. 
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• Os dados dos voluntários solicitantes poderão ser compartilhados com o Fornecedor parceiro, 

bem como divulgados em campanhas de divulgação do projeto, nos termos da Política de 

Privacidade e Proteção de Dados da Empresa Promotora, disponível através do link 

https://www.dentalspeed.com/tira_duvidas/politica-de-privacidade. 

• O presente Regulamento tem vigência indeterminada por único e exclusivo critério da Empresa 

Promotora e do Fornecedor parceiro.  

  

https://www.dentalspeed.com/tira_duvidas/politica-de-privacidade
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ANEXO 1 – DADOS DO VOLUNTÁRIO PARTICIPANTE 

Nome Completo:          

CRO/UF: 

Data de Nascimento: 

Especialidade 1: 

Especialidade 2: 

Sexo: 

CPF: 

RG: 

Estado Emissor do RG: 

E-mail: 

Telefone Fixo: 

Telefone Celular: 

Endereço:                                                                                                    N°: 

Complemento:                                                       Bairro: 

Cidade:                                                                    Estado: 

DADOS DO CURSO INSTITUIÇÃO DE ENSINO (em caso de ser estudante) 

Nome do curso: 

Nome da instituição/Faculdade: 

Campus: 

Número de matrícula: 

Ano e Período de início: 
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ANEXO 2 – DADOS DO PROJETO 

Nome do projeto: 

Responsável: 

Descrição do projeto: 

  

  

  

  

  

  

  

Local de realização: 

Período: 

Quantidade de crianças atendidas: 

Quantidade desejada de kits: 

Você já possui cadastro na Dental Speed? 

Se sim, informe seu CPF: 

Se não, ou tem alguma atualização cadastral, preencher o formulário que 

também consta anexo no e-mail 

 - Encaminhar também imagens do projeto. 


