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PARCERIA / CONVÊNIO 

CADGRAFFIC’S SERVIÇOS LTDA, Rua Bosco Scaffs, nº 84,  Resid. Pq. dos 

Coqueiros, Bairro Inácio Barbosa, CEP 49041-060 na Cidade de Aracaju, 

Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ nº 03.829.481/0001-30, apresenta 

proposta de Parceria/Convênio, para: 

 

Este programa visa atender a: 

Parceria/Convênio dos serviços Prestados da CADGraffic´s.  

Essa parceria visa do SENGE divulgar todos os serviços prestados da 

CADGraffic´s visando melhorar continuamente a qualificação dos 

Profissionais Arquitetos e Engenheiros na área de Computação Gráfica 

direcionada para o Público Alvo. 

Serviços: Desenho de Projetos em CAD, Plotagem de Projetos em CAD, 

Scaneamento de Projetos e Documentos, Cópias Xerográficas de Projetos e 

Documentos, Levantamento Cadastral e Cursos. 

Cursos Oferecidos:  

• AutoCAD 2D;   

• AutoCAD 3D; 

• AutoCAD 3D + 3DSMAX; 

• SKETCHUP + VRAY; 

• REVIT ARCHITECTURE; 

• PROMOB; 

• SOLIDWORKS; 

• TOPOGRAPH; 

• CIVIL 3D. 

• ORSE; 

• MS PROJECT; 

 

Do Objetivo              
vínculo entre dois sujeitos de 

direito correspondido pela 
vontade da responsabilidade 

do ato firmado, resguardado 

pela segurança em seu 
equilíbrio social 

 

Do Objeto 



  Desde: Julho/2000 

 

 
 
 

Matriz: 
Rua Bosco Scaffs, 84, Res. Pq. Dos Coqueiros, 
Bairro Inácio Barbosa, Aracaju-SE 
(79)3246-2011 / (79) 3302-6418 

Filial: 
Rua Urquiza Leal, 461, Galeria Atualle, Sala 03 
 Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE 
(79)3246-1765 

Website: www.cadgraffics.com.br / e-mails: marcilio@cadgraffics.com.br / administrador@cadgraffics.com.br 

 
 

    

A CADGRAFFIC’S se obriga a tratar como estritamente confidenciais todas 

as informações contidas no documento (projeto), sendo, da mesma forma 

vedada a divulgação ou cópia das mesmas sem anuência expressa. 

 

Oferecer serviços de computação, impressão gráfica e cursos na área de 

arquitetura e engenharia, proporcionando aos nossos clientes a melhor 

relação custo/benefício e garantindo assim a sua satisfação. 

 

 

 

 

Ser reconhecida como excelência operacional em serviços gráficos 

direcionados para a área de engenharia e arquitetura no Estado de Sergipe 

até 2016. 

 

A CADGRAFFIC’S’  assume os valores: 

• Comprometimento; 

• Ética; 

• Engajamento institucional; 

• Responsabilidade sócio ambiental; 

• Inovação; 

• Eficiência; 

• Empreendedorismo; 

 

 

Missão da 
CADGRAFFIC’S 

Ações da organização como um 
todo bem como de cada membro 

em particular, fazendo com que 
haja uma convergência de metas 
e um direcionamento mais eficaz 

da força de trabalho e dos 
investimentos 

Termo de Confiabilidade 
Obrigação a responder pelas 

próprias ações e pressupõe que as 
mesmas se apoiam em razões ou 

motivos 

Visão da CADGRAFFIC’S 

Valores da 
CADGRAFFIC’S 
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A CADGRAFFIC’S é uma empresa de serviços de computação e 

impressão gráfica na área de arquitetura e engenharia, que tem como 

objetivo a melhoria contínua dos seus processos, preservando sempre o 

compromisso com o cliente através do seu atendimento diferenciado, 

qualidade de seu produto, pontualidade e inovações tecnológicas, 

preservando o meio ambiente e promovendo a saúde e segurança dos seus 

colaboradores. 

 

 Com o objetivo de prestar serviços com qualidade para garantir a 

satisfação do cliente, a CADGraffic´s possui a Certificação Internacional 

pela I S O 9001-2008 BUREAL VERITAS. 

 

• Atendimento personalizado e qualificado; 

• Horário de Trabalho das 08:00 às 18:00 (segunda a sexta) 

• Sábados de 08:00 às 12:00 

• Prazo de entrega conforme a necessidade do cliente; 

• Recebimento de arquivos via e-mail    

(plotagem@cadgraffics.com.br) ou site www.cadgraffics.com.br 

• Forma de Pagamento: 

Após o fechamento dos serviços do mês, será feita uma relação 

das Ordens de Serviços indicados, em anexo irá junto o boleto 

bancário e a nota fiscal.O Vencimento estará para o dia 26 do 

mês seguinte. 

• Consultoria em AUTOCAD com profissional qualificado sem 

custo; 

• Atendimento pós-venda; 

• Segurança (sigilo) de informações dos projetos impressos na 

empresa. 

• Motoboys para busca e entrega de materiais sem custo.  

• Equipe de profissionais especializados. 

Controle de Qualidade 
Um dos pontos mais importantes 
no desenvolvimento da melhoria 

continua é o envolvimento de 
todos no cumprimento na 

realização de metas 

Vantagens Cliente 
CADGRAFFIC’S 

É tudo aquilo que torna a sua 
empresa “ÚNICA” aos olhos do 

cliente ou tudo aquilo que torna 
você “DIFERENTE” aos olhos do 

mercado. 

 

Política da Qualidade da 
CADGRAFFI’CS 
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A Estrutura Física da CADGRAFFIC’S atende as necessidades dos clientes 

conforme a sua urgência, com equipamentos modernos e profissionais 

qualificados. 

       Atendimento             Logística 

    

 

         Desenho             Produção 

    

 

 

• Atendimento personalizado e qualificado 

• 10 computadores 

• 01 aluno pra cada computador 

• Data show 

• Profissional qualificado 

• Apostila 

• Certificado 

• Ambiente agradável e aconchegante 

 

ESTRUTURA 

Conforto e Tecnologia 
são as principais ofertas 

que a CADGRAFFIC’S 
oferece aos seus clientes 

para atingir o melhor 
resultado em  seu 

atendimento e serviço. 

 

Vantagens Cliente 
Cadgraffic’s 

 É tudo aquilo que torna a sua 
empresa “ÚNICA” aos olhos do 

cliente ou tudo aquilo que torna 
você “DIFERENTE” aos olhos do 

mercado. 
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Segue abaixo os descontos referente a cada serviço oferecido pela 

CADGraffic´s para os Associados do SENGE . 

Desenho de Projetos: 10% 

Levantamento Cadastral: 10% 

Desenvolvimento de Projetos Arquitetônicos (Cortes e Fachadas): 10% 

Plotagem de Projetos: 5% 

Scaneamento de Projetos e Documentos: 10% 

Cópias Xerográficas de Projetos e Documentos: 10% 

Cursos de Computação Gráfica: 5% 

 

 

 

PROPOSTA DE 
VALOR 

 


