
 

Revenda 
Prazer em cada mordida  

 

 

Prezado Revendedor  

 
As conformidades abaixo para revenda refere-se a toda São Paulo, interior e Baixada Santista. 
 
Temos entregas em SP Capital, precisaria fazer seu cadastro inicial com seus dados completos: 
 
Pessoa Física: Cópia de documentos de CPF, RG e Comprovante de residência. 
Pessoa Jurídica: Sintegra e cópia do CNPJ + Comprovante de endereço. 
 
Nossas entregas em SP (Capital) São para pedidos mínimo de 300 unidades (25 unidades de cada 
sabor) 
 (Demais localidades de SP, somente via retirada ou cotação de frete para envio)  
 
Pedidos de retirada: Mínimo de 150 unidades (25 unidades de cada sabor) 
 
Tempo de produção: De 4 a 5 dias de antecedência. Pois as entregas são feitas por uma logística que 
recolhe toda quinta feira o produto e faz nossas entregas na sexta, segunda e terça. Para que você 
consiga receber seu pedido dentro da semana seguinte, precisa sempre fazer com antecedência. 
 
Na revenda o produto é enviado congelado, o qual deve ser armazenado em freezer. O descongelamento 
deve ser em temperatura ambiente, conforme venda. 
 
Não aconselhamos descongelar em micro-ondas e nem muito menos em forno. O Descongelamento 
deve ser natural, e também somente a quantidade que deseja vender dia. Sendo delivery, você consegue 
descongelar naturalmente o produto até o momento da entrega. Pois o tempo de descongelamento leva 
média de 20-40 minutos. 
 
O produto foi testado e aprovado pela Unicamp, tem durabilidade de 90 dias congelados e até 02 dias 
fora da refrigeração (Desde que mantido em local fresco e arejado), exceto para os sabores mais 
sensíveis como: creme, limão, sabores gourmets e também os especiais. 
 
Vale lembrar que devido a pandemia nossa tabela nutricional dos gourmets e especiais encontram-se 
congeladas, pois a Unicamp ainda não nos entregou. Apenas os sabores tradicionais seguiram com sua 
tabela nutricional, caso desejar. 
 
É importante salientar que nosso produto é totalmente artesanal, (pode ocorrer medidas diferenciadas de 
um donut para outro) tem todo um processo manual de fabricação, com isso temos prazos para pedidos 
e entregas: 
 
1. Não efetuamos entregas de um dia para o outro; 
2. Nosso prazo de 3 a 8 dias para produção e despacho/retirada do produto; 
3. Seu pedido entra numa fila de espera de acordo com as solicitações já em andamento; 
4. Faça sempre seu pedido com estoque ativo. Não deixe que o produto acabe por completo para pedir 
novamente, pois dependendo da fila de espera, pode ser que ocorra de você não conseguir seu produto 
no tempo esperado; 
5. Os pedidos devem ser acima de 150/300 unidades e a forma de pagamento à vista (dinheiro ou 
cartão); 
6. Pedidos acima de 1000 unidades mês devem ser feitos com 15 dias de antecedência. 
7. Ao retirar seu pedido você terá direito de levar material gráfico como: 02 cartazes e 1kit cubo para 
colocar exposto em seu local de venda. 
 
 
Qualquer dúvida estamos a disposição 


