
FICHA DE CADASTRO DE REVENDEDOR  
AUTORIZADO COCADAS CASEIRA 

 
 

 

Nome Completo:  

RG:  

CPF:  

Data de Nascimento:  

Endereço:  

Número da Residência:  

Complemento:  

Bairro:  

Cidade:  

Onde você pretende  
Revender? 

 

Como conheceu 
A Cocadas Caseiras? 

 

 

 

01 – Todo revendendo é responsável pelo produto que adquire e o mesmo deve conferir no ato do recebimento o 

prazo de validade e a quantidade, a empresa não se responsabiliza por reclamações posteriores após a 

conferência. 

02 – Não fazemos troca nem devoluções em caso a validade dos produtos esteja vencida. Após a conferencia no 

ato da compra. 

03 – Todo revendedor deve seguir os padrões de higiene, manter sempre o produto em local seco e arejado. Não 

é recomendado colocar o produto na geladeira, pois poderá sofre alteração na textura e no sabor do mesmo.  

04 – A Cocadas Caseira tem livre e total liberdade para excluir o cadastro de qualquer de revendedor se achar que 

o mesmo não compactua com os valores e normas da empresa. 

05 – Caso o revendedor não realize nenhuma compra no prazo de 30 dias o cadastro poderá ser cancelado. 

06 – O Revendedor não poderá de forma alguma gerar ônus a imagem da empresa, assumindo total 

responsabilidade civil e criminalmente. 

07 – Esse cadastro não constitui vínculo trabalhista apenas o direito de revenda com preço diferenciado. Cada 

revendedor independente ao assinar esse termo se torna responsável por suas vendas. 

 



 
 
 

 
 

 
Rua Agapito dos Santos, 686 – Centro, Fortaleza – CE 60010 – 250 

CNPJ: 07.578.416/0001 – 250 
Fone: 85 3283.5595 

www.cocadascaseira.com.br 

 

 

Declaro para os devidos fins que aceito as condições para revender os produtos da empresa cocadas caseira, 

concedo o uso da minha imagem para fins de publicidade e assumo toda responsabilidade após retirar a mercadoria 

da fábrica. Irei respeitar e seguir todas as normas e condições impostas pela empresa, as atuais e as que forem 

imputadas mesmo sem aviso prévio. Enquanto eu estiver cadastrado como revendedor autorizado farei uso da 

imagem Cocadas Caseira de forma integra e cuidadosa para que não gere ônus a imagem da Cocadas Caseira onde 

assim ocorrendo assumo total responsabilidade pelos meus atos civil e criminalmente. 

 

 

 

Fortaleza _______ de ________________________ de ________ 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura Revendedor(a) 

 

 


