
 

 

Circular Nº: 26/2017 
Data:    21.11.2017  

Setor: COMERCIAL PÚBLICO 
Assunto: REVENDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 

SECRETARIA EXECUTIVA 
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ÓRGÃOS EXTINTOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO 
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MP NO ESTADO DO ACRE 

USASG 201060 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
(Processo Administrativo n° 05.503.000525/2017-54) 

 
 
Prezados,  
 

 Tendo em vista termos logrado êxito no certame licitatório acima mencionado, repassamos 
representantes Autorizados, pela diretoria comercial, a atender órgãos públicos no âmbito Federal, 
Municipal e Estadual, através desta Ata de Registro de Preços acima mencionada. 
  

Os critérios e procedimentos a serem seguidos com o objetivo de melhorar todas as etapas da 
venda, e assim, garantir o êxito necessário no processo. 

 
1. Anexos: Edital, proposta de preços, publicações e ata assinada. 

 
2. Formulário de pedido: será disponibilizado um formulário especifico de pedido o qual 

deverá ser preenchido respeitando-se os ITENS dos produtos da Ata, observando as 
necessidades e o layout do mobiliário junto ao cliente. 
 

3. Alterações: Qualquer tipo de alteração deve ser previamente comunicado a fabrica para a 
devida aprovação. 

 
4. Será disponibilizado o catálogo digital dos produtos da Ata de Registro de Preços.  

 
5. Qualificação da venda: solicitamos que sejam feitos todos os procedimentos legais, pois 

todo processo de adesão também é público e tem etapas que devem ser cumpridas: 
 

5.1 - Levantamento da necessidade, bem como projeto, especificação e justificativa dos bens a 
serem adquiridos juntamente com cadastro e condições de entrega. 
5.2 - O Órgão deverá realizar pesquisa de preços e propostas de outras empresas do ramo, 
outras Atas de Registro de Preços ou outros contratos firmados pela Administração Pública. 
5.3 - A Administração do Órgão deverá entrar em contato com o Gestor da Ata de Registro de 
Preços para solicitar a sua anuência a adesão pretendida (Art. 22 Paragrafo 2o., Decreto No. 
7.892/13). 
5.4 - O Órgão gestor irá consultar o CADERODE acerca do interesse em fornecer para o órgão 
solicitante a carona. (Art. 22 Paragrafo 2o., Decreto No. 7.892/13) 
5.5 - DISPOSIÇÕES GERAIS: Também faz parte integrante autorização, indicação do ordenador 
de despesas, para a realização da DESPESA. A publicação e documentos fazem parte do 
processo, e devem integrar os documentos do processo. (DEVEM SER ENCAMINHADOS 
JUNTO COM EMPENHO PARA A FABRICA PARA A PRODUÇÃO DO PEDIDO). 
 



 

 

5.6 -   Acabamentos: já estão pré-estabelecidos bem como os modelos de produtos, 
portanto a troca de padrões não é permitida, pois os custos já estão estabelecidos na ata. 

 
5.7 -   Recebimento de mercadorias: todos os pedidos são cadastrados e enviaremos a 
informação de embarque mediante remessa de cópia de nota fiscal. Solicitamos atenção 
especial das revendas para destacar um responsável para aferir o recebimento das 
mercadorias, pois a responsabilidade de conferência será da revenda diante do órgão 
comprador. 

 

6. MODELO DE OFICIO – ADESÃO PARA ORGÃO GESTOR DA ATA 

A 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 
SECRETARIA EXECUTIVA 
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ÓRGÃOS EXTINTOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO 
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MP NO ESTADO DO ACRE 
USASG 201060 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
(Processo Administrativo n° 05.503.000525/2017-54) 

 

1. MODELO DE OFICIO – ADESÃO PARA ORGÃO GERENCIADOR 

 

Ref.: Solicitação de Adesão de Ata de Registro de preços. 

At. Sr. Vandermir Alves de Oliveira. 

              Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria 

que autorize o ....................órgão requisitante.................... a aderir (carona) a Ata se sistema de 

Registro de Preços n° 04/2017 (SRP), Processo Administrativo n° 05.503.000525/2017-54 - Ministério 

do Planejamento – SECRETARIA EXECUTIVA  / AC, tendo em vista que a ata referida contempla 

nossas necessidades conforme descrito abaixo: 

 

DADOS ADICIONAIS DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA PARA EVENTUAIS DÚVIDAS: 

Vandermir Alves De Oliveira- Pregoeiro 
Email: gvl.ac.samp@planejamento.gov.br 

Telefone: 68-3224-4503 
 

 



 

 

 

 
 

2. MODELO DE OFICIO – ADESÃO PARA FORNECEDOR 

A 
 
CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 
95.270.000 FLORES DA CUNHA-RS 
 
Att. Sr. Vanderlei Andrea Dondé 
 
Ref.: Solicitação de adesão de Ata de Registro de Preços 
 

              Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria 

que autorize o ....................órgão requisitante.................... a aderir (carona) a Ata se sistema de 

Registro de Preços n° 04/2017 (SRP), Processo Administrativo n° 05.503.000525/2017-54 - Ministério 

do Planejamento – SECRETARIA EXECUTIVA  / AC, tendo em vista que a ata referida contempla 

nossas necessidades conforme descrito abaixo: 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
 
 
Observações – Caso hajam compras fracionadas, favor selecionar os itens de interesse conforme  a 
necessidade limitando-se a quantidade total indicada. Informar data, colocar os dados do Órgão 
solicitante e assinar e aguardar a confirmação. 

 

Item Especificação Qtd Valor 
Unitário Valor Total 

1 

Painel divisório cego total, liso ou madeirado (cor a definir), 
MDP de 18mm revestido em ambos os lados modulado nas 
dimensões de 900mm, bordas em fita de PVC de 1mm de 
espessura no mesmo padrão do laminado. Painéis com 
placas de saque frontal individual e distanciamento entre 
placas de 10mm (horizontal e vertical). Módulo com 
espessura de 76mm. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

1000  R$        
790,00  

 R$      
790.000,00  

2 

Painel divisório cega com bandeira superior, liso ou 
madeirado (cor a definir), MDP de 18mm revestido em 
ambos os lados modulado nas dimensões de 900mm, 
bordas em fita de PVC de 1mm de espessura no mesmo 
padrão do laminado. Painéis com placas de saque frontal 
individual e distanciamento entre placas de 10mm 
(horizontal e vertical). Módulo com espessura de 76mm. 

800  R$        
888,00  

 R$      
710.400,00  



 

 

Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

3 

Painel divisória cega paginada em três, liso ou madeirado 
(cor a definir), MDP de 18mm revestido em ambos os lados 
modulado nas dimensões de 900mm, bordas em fita de 
PVC de 1mm de espessura no mesmo padrão do laminado. 
Painéis com placas de saque frontal individual e 
distanciamento entre placas de 10mm (horizontal e 
vertical). Módulo com espessura de 76mm. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

600  R$        
860,00  

 R$      
516.000,00  

4 

Painel divisória cega paginada em cinco, liso ou madeirado 
(cor a definir), MDP de 18mm revestido em ambos os lados 
modulado nas dimensões de 900mm a 1200mm, bordas 
em fita de PVC de 1mm de espessura no mesmo padrão 
do laminado. Painéis com placas de saque frontal individual 
e distanciamento entre placas de 10mm (horizontal e 
vertical) Módulo com espessura de 76mm.  
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

600  R$        
860,00  

 R$      
516.000,00  

5 

Lambri cego total, liso ou madeirado (cor a definir), MDP de 
18mm revestido em ambos os lados modulado nas 
dimensões de 900mm , bordas em fita de PVC de 1mm de 
espessura no mesmo padrão do laminado. Painéis com 
placas de saque frontal individual e distanciamento entre 
placas de 10mm (horizontal e vertical). Módulo com 
espessura de 58mm. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

600  R$        
435,00  

 R$      
261.000,00  

6 

Lambri cego com bandeira superior cega, liso ou 
madeirado (cor a definir), MDP de 18mm revestido em 
ambos os lados modulado nas dimensões de 900mm, 
bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura no mesmo 
padrão do laminado. Painéis com placas de saque frontal 
individual e distanciamento entre placas de 10mm 
(horizontal e vertical). Módulo com espessura de 58mm. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

600  R$        
525,00  

 R$      
315.000,00  

7 

Lambri cego paginado em três, liso ou madeirado (cor a 
definir), MDP de 18mm revestido em ambos os lados 
modulado nas dimensões de 900mm, bordas em fita de 
PVC de 1mm de espessura no mesmo padrão do laminado. 
Painéis com placas de saque frontal individual e 
distanciamento entre placas de 10mm (horizontal e 
vertical). Módulo com espessura de 58mm. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

400  R$        
506,00  

 R$      
202.400,00  

8 

Lambri cego paginado em cinco, liso ou madeirado (cor a 
definir), MDP de 18mm revestido em ambos os lados 
modulado nas dimensões de 900mm a 1200mm, bordas 
em fita de PVC de 1mm de espessura no mesmo padrão 
do laminado. Painéis com placas de saque frontal individual 
e distanciamento entre placas de 10mm (horizontal e 
vertical). Módulo com espessura de 58mm. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

400  R$        
584,00  

 R$      
233.600,00  

9 
Painel ½ cego ½ vidro único. MDP liso ou madeirado (cor a 
definir), de 18mm revestido em ambos os lados modulado 
nas dimensões de 900mm, bordas em fita de PVC de 1mm 
de espessura no mesmo padrão do laminado. Painéis com 

400  R$        
925,00  

 R$      
370.000,00  



 

 

placas de saque frontal individual e distanciamento entre 
placas de 10mm (horizontal e vertical). 1 vidro de 6mm, 
requadro de alumínio anodizado natural fosco. Módulo com 
espessura de 76mm . 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

10 

Painel ½ cego ½ vidro único com bandeira cega. MDP liso 
ou madeirado (cor a definir), de 18mm revestido em ambos 
os lados modulado nas dimensões de 900mm, bordas em 
fita de PVC de 1mm de espessura no mesmo padrão do 
laminado. Painéis com placas de saque frontal individual e 
distanciamento entre placas de 10mm (horizontal e 
vertical). 01 vidro de 6mm, requadro de alumínio anodizado 
natural fosco. Módulo com espessura de 76mm. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

600  R$        
901,00  

 R$      
540.600,00  

11 

Painel ½ cego ½ vidro duplo. MDP liso ou madeirado (cor a 
definir), de 18mm revestido em ambos os lados modulado 
nas dimensões de 900mm, bordas em fita de PVC de 1mm 
de espessura no mesmo padrão do laminado. Painéis com 
placas de saque frontal individual e distanciamento entre 
placas de 10mm (horizontal e vertical). 02 vidros de 6mm, 
requadro de alumínio anodizado natural fosco. Módulo com 
espessura de 76mm. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

1000  R$     
970,00  

 R$   
970.000,00  

12 
Painel de vidro total único piso teto. 01 vidro de 6mm, 
requadro de alumínio anodizado natural fosco. Módulo com 
espessura de 76mm. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

250  R$        
990,00  

 R$      
247.500,00  

13 
Painel de vidro total duplo piso teto. 02 vidros de 6mm, 
requadro de alumínio anodizado natural fosco. Módulo com 
espessura de 76mm. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

250  R$     
1.105,00  

 R$      
276.250,00  

14 

Painel ½ cego ½ vidro único com bandeira cega. MDP liso 
ou madeirado (cor a definir), de 9mm revestido em ambos 
os lados modulado nas dimensões de 900mm sem a 
necessidade de bordas em fita de PVC para acabamento. 
01 vidro de 4mm cristal, requadro de alumínio anodizado 
natural fosco. Painéis com placas duplas de fechamento 
encaixilhados na estrutura e quadros de vidro com saque 
frontal por intermédio de clipe nivelador. Módulo com 
espessura de 46mm. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

750  R$        
720,00  

 R$      
540.000,00  

15 

Painel divisória cega com bandeira superior. MDP liso ou 
madeirado (cor a definir), de 9mm revestido em ambos os 
lados modulado nas dimensões de 900mm, sem 
necessidade de bordas em fita de PVC para acabamento. 
Painéis com placas duplas de fechamento encaixilhado na 
estrutura. Módulo com espessura de 46mm. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 
 

1200  R$        
239,00  

 R$      
286.800,00  

16 
Painel ½ cego ½ vidro duplo com bandeira cega. MDP liso 
ou madeirado (cor a definir), de 9mm revestido em ambos 
os lados modulado nas dimensões de 900mm sem a 
necessidade de bordas em fita de PVC para acabamento. 

750  R$        
310,00  

 R$      
232.500,00  



 

 

02 vidros de 4mm cristal, requadro de alumínio anodizado 
natural fosco. Painéis com placas duplas de fechamento 
encaixilhados na estrutura e quadros de vidro com saque 
frontal por intermédio de clipe nivelador. Módulo com 
espessura de 46mm. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 
 

17 

Porta com folha única, 37mm de espessura, cega piso teto 
ou com bandeira cega. Folha em MDP liso ou madeirado 
(cor a definir), revestido em ambos os lados, espessura de 
6mm, prensada na chapa de MDF de 25mm. Bandeira 
externa de saque frontal, MDP liso ou madeirado (cor a 
definir), de 18mm revestido em ambos os lados. Folha e 
Bandeira de porta modulados nas dimensões de 900mm, 
bordas em fita de PVC de 1mm de espessura no mesmo 
padrão do laminado Fechadura para trafego intenso, tipo 1 
obedecendo as normas ABNT. Dobradiça de alumínio 
conforme especificação técnica. Batentes com espessura 
de 76mm. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

80  R$     
2.620,00  

 R$      
209.600,00  

18 

Porta com folha única, 37mm de espessura, cega piso teto 
ou com bandeira cega. Folha em MDP liso ou madeirado 
(cor a definir), revestido em ambos os lados, espessura de 
6mm, prensada na chapa de MDF de 25mm. MDP liso ou 
madeirado (cor a definir), de 9mm revestido em ambos os 
lados. Folha e Bandeira de porta modulados nas 
dimensões de 900mm, bordas em fita de PVC de 1mm de 
espessura no mesmo padrão do laminado Fechadura para 
trafego intenso, tipo 1 obedecendo as normas ABNT. 
Dobradiça de alumínio conforme especificação técnica. 
Batentes com espessura de 46mm. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

90  R$     
2.720,00  

 R$      
244.800,00  

19 

Porta com folha única de correr, 37mm de espessura, cega 
com bandeira cega externa do batente. Folha em MDP liso 
ou madeirado (cor a definir), revestido em ambos os lados, 
espessura de 6mm, prensada na chapa de MDF de 25mm. 
Bandeira externa de saque frontal, MDP liso ou madeirado 
(cor a definir), de 18mm revestido em ambos os lados. 
Folha e Bandeira de porta modulados nas dimensões de 
900mm, bordas em fita de PVC de 1mm de espessura no 
mesmo 
padrão do laminado Fechadura do tipo bico de papagaio 
222N CRA La Fonte. Puxador: H=600mm CRA. Trilho de 
correr modelo U21- 412100 – Ducasse, conforme 
especificação técnica. Batentes com espessura de 76mm. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

15  R$     
3.810,00  

 R$        
57.150,00  

20 

Conjunto de divisórias com porta para confecção de 
cabines sanitárias em material fenólico para uso em 
sanitários e áreas correlatas, com alta resistência a água. 
Os painéis são compostos com resina natural plástica 
(fenólico), revestida em laminado melamínico de alta, 
estrutura em aço inox ou alumínio. Estrutura: totalmente 
composta por perfis de Aço inoxidável AISI 304L tubular ou 
alumínio, diâmetro de 21,3mm compondo a estrutura para 

80  R$        
988,00  

 R$        
79.040,00  



 

 

75 Sofá de espera 01 lugar com braços 65  R$     
2.222,00  

 R$       
144.430,00  

76 Sofá de espera com 02 lugares com braços 105  R$     
3.525,00  

 R$       
370.125,00  

77 Sofá de espera com 03 lugares com braços 
 105  R$     

5.560,00  
 R$       

583.800,00  

78 
Cadeira giratória com espaldar médio com apoia cabeça e 
braço regulável 
 

415  R$     
1.472,00  

 R$       
610.880,00  

79 Cadeira giratória com espaldar médio e braço regulável 
 650  R$     

1.262,00  
 R$       

820.300,00  

80 Cadeira de diálogo fixa espaldar médio e braço fixo 
 830  R$        

903,00  
 R$       

749.490,00  

divisão central com rosetas de fixação à parede em nylon, 
suporte e pés centrais com sistema de regulagem, suporte 
e pés laterais, perfis de união lateral para angulação de 90° 
com 1800x25X25mm possibilitando instalação de portas e 
união de outros painéis, e perfil tipo U de acabamento junto 
a parede e a painéis com 1800x25x13x25mm. Painéis: 
placa única para fechamento com 13mm espessura por 
1.850mm de altura, compostos de substâncias naturais nas 
quais obtém a produção de resina plástica de alta 
resistência inclusive água (fenólico), revestida em laminado 
melaminico. Portas: placa única de fechamento com 13mm 
de espessura compostos de substâncias naturais nas quais 
obtêm a produção de resina plástica de alta, revestida em 
laminado melaminico, fechadura 90x55mm, além de uma 
boneca lateral fixa com perfil U de acabamento com 
1800x25x13x25mm para complemento do fechamento e 
instalação de roseta en inox AISI 316L. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

21 

Manta de La de Pet, para instalação no interior da 
divisórias, com alto desempenho termo- acústico, 
produzido através de matéria prima reciclada, fibra de PET 
(garrafas PET), e sem adição de resinas.  
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 
 

1150  R$          
71,00  

 R$        
81.650,00  

22 

Fornecimento e instalação de persiana horizontal em 
alumínio 16mm, composta de laminas horizontais em 
chapa de alumínio, montadas em mecanismo superior com 
catraca e sistema de eixo central ligado a um comando 
giratório (BOTÃO) interligado por sistema de cabo de aço 
que permite acionamento e deslocamento horizontal com 
giro de 180º (TAL MECANISMO NÃO DEVE PERMITIR 
RECOLHIMENTO HORIZONTAL DO CONJUNTO). 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO   

1050  R$        
405,00  

 R$      
425.250,00  

23 
Desmontagem e montagem das divisórias, sem 
fornecimento de material, para mudança de layout das 
divisórias já existentes. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO 

2900  R$        
162,00  

 R$      
469.800,00  

24 
Fornecimento e Aplicação de película listrada, jateada ou 
vinilico (personalizada) nos vidros conforme especificação. 
Modelo: LINHA DIVISÓRIA PISO TETO  

540  R$        
243,00  

 R$      
131.220,00 

  



 

 

81 
Cadeira giratória operacional espaldar baixo com braço 
regulável 
 

810  R$        
724,00  

 R$       
586.440,00  

82 Cadeira giratória operacional espaldar baixo sem braço 
 550  R$        

622,00  
 R$       

342.100,00  

83 Cadeira de diálogo fixa com espaldar baixo sem braços 
 550  R$        

398,00  
 R$       

218.900,00  

84 Assentos múltiplos com 03 assentos e apoio de braço 
 260  R$     

1.798,00  
 R$       

467.480,00  

85 Assentos múltiplos com 03 assentos sem apoio de braço 285  R$     
1.290,00  

 R$       
367.650,00  

86 
Poltrona giratória telada com apoio de cabeça e lombar 
braço regulável 
 

208  R$     
3.270,00  

 R$       
680.160,00  

87 
Poltrona giratória telada com espaldar médio e apoio 
lombar braço regulável 
 

68  R$     
3.080,00  

 R$       
209.440,00  

88 
Poltrona fixa telada espaldar médio e apoio lombar braço 
regulável 
 

98  R$     
1.780,00  

 R$       
174.440,00  

89 Poltrona giratória espaldar alto monobloco com braços 
 185  R$     

2.706,00  
 R$       

500.610,00  

90 Poltrona giratória espaldar médio monobloco com braços 150  R$     
2.600,00  

 R$       
390.000,00  

91 
Poltrona fixa interlocutor espaldar médio monobloco com 
braços 
 

150  R$     
2.287,00  

 R$       
343.050,00  

92 Cadeira giratória operacional com espaldar baixo tipo 
caixa sem braços 65  R$        

710,00  
 R$         

46.150,00  

93 
Cadeira fixa 04 pés com assento e encosto de 
polipropileno 
 

900  R$        
238,00  

 R$       
214.200,00  

94 Cadeira fixa universitária assento encosto em 
polipropileno. com suporte para livros e prancheta 2300  R$        

398,00  
 R$       

915.400,00  

95 Banco de espera 03 lugares com assento/encosto em 
polipropileno sem braços 200  R$        

860,00  
 R$       

172.000,00  

96 Cadeira fixa com assento e encosto em polipropileno pé 
trapézio/conectavel 270  R$        

551,00  
 R$       

148.770,00  

97 Poltrona universitária com suporte para livros e prancheta 
escamoteavel 690  R$        

724,00  
 R$       

499.560,00  

98 Poltrona para auditório com assento rebatível 
 570  R$     

1.640,00  
 R$       

934.800,00  

99 Poltrona para auditório com prancheta escamoteavel 
antipanico 570  R$     

1.702,00  
 R$       

970.140,00  

100 Longarina metálica de 03 lugares com braço fixos 
 170  R$     

2.550,00  
 R$       

433.500,00  

101 Kit Braço/prancheta escamoteavel 110  R$        
233,00  

 R$         
25.630,00  

102 Apoio de pés 
 310  R$        

318,00  
 R$         

98.580,00  

103 Espera tipo Sofanete 01 lugar 30  R$     
1.668,00  

 R$         
50.040,00  

104 Espera tipo Sofanete 02 lugares 55  R$      R$       



 

 

2.230,00  122.650,00  

105 Espera tipo Sofanete 03 lugares 
 70  R$     

2.885,00  
 R$       

201.950,00  

 

 
DADOS ADICIONAIS DA EMPRESA: 

 

 

DADOS DO LICITANTE 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA 
BANCO:  BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA:  3412-6 
CONTA-
CORRENTE:  2794-4 

RAZÃO 
SOCIAL: CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIA LTDA 

INSCRIÇÃO 
ESTATUAL: 048/0019037 

INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL: 3938 

CNPJ:  00.366.257/0001-61 TEL/FAX.: (54) 3292-8700 
ENDEREÇO:  RODOVIA VRS. 814 km 0,3 nº 300 – PARQUE INDUSTRIAL 
CIDADE:  FLORES DA CUNHA ESTADO:  RIO GRANDE DO SUL 
NOME PARA 
CONTATO:  VANDERLEI ANDREA DONDE E-MAIL:  vanderlei@caderode.com.br 

NOME PARA 
CONTATO:  HEITOR PINTO FILHO E-MAIL: heitor@caderode.com.br 

NOME PARA 
CONTATO:  ALAN JONES E-MAIL: alan@caderode.com.br 

NOME PARA 
CONTATO: ELIZA UBERTI E-MAIL eliza@caderode.com.br  

 

 Nosso objetivo é gerar negócios que sejam efetuados com boa gestão e que nos habilitem a 

estar entre as empresas de preferência de compra dos nossos clientes Públicos. Tudo que for feito de 

forma mais abrangente e que resulte em qualificação sempre serão bem vindas as REVENDAS 

CADERODE. 

 Para finalizar acredito que temos muito a buscar mapeando os órgãos públicos e buscando 

ofertar nossos produtos e serviços, desejando a todos boas vendas e colocamos a disposição para 

eventuais dúvidas. 



 

 

 
   

Vanderlei A. Dondé 
Diretor Presidente 


