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57 POLTRONA 
ESCRITÓRIO 

UNIDADE 85 R$ 
218,6000

R$ 
18.581,0000

 

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Gerais: 
Assento interno em madeira compensada multi-lâminas (7 lâminas com 1,5 
mm cada) moldada com pressão anatomicamente a quente. Espuma 
injetada em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta 
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 
a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Capa de 
proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado. 
Profundidade de 460 mm e largura de 490 mm. Encosto interno em 
polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, 
conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível, 
isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta 
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 em forma anatômica com 
espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa 
de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas 
arredondadas. Revestimento: Em tecido crepe ou couro ecológico. 
(conforme edital) 

 

58 POLTRONA 
ESCRITÓRIO 

UNIDADE 105 R$ 
209,9900

R$ 
22.048,9500

 

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 

 



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona fixa espaldar médio 
com braço acompanhado de prancheta escamoteável. Características Gerais: 
Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada 
anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 
mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta 
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 
a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. 
Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Capa de proteção e 
acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas 
que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência 
mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Encosto interno 
em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, 
conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de 
CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatômicamente 
com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 
430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em 
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do 
perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e 
resistente a produtos químicos. Revestimento em tecido crepe ou couro 
ecológico.(conforme edital) 
66 POLTRONA CONJUNTO 500 R$ 

446,0000
R$ 

223.000,0000
 

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona para auditório com 
três unidades. Características Gerais: Rebatível com Braços tubular curvado. 
Apoia braços injetados com espuma de poliuretano, prancheta embutida 

 

67 POLTRONA CONJUNTO 800 R$ 
314,9000

R$ 
251.920,0000

 

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina para auditório com 
duas unidades. Características Gerais: com 2 lugares, com braços, 
revestidas em couro natural, courissimo, tecido, com braços universitárias 
escamoteáveis, revestido em fórmica. Medidas: Assento: L 53 x P 50 
Encosto: L 53 x A 49 Altura total: 93 

 

80 CADEIRA 
ESCRITÓRIO 

UNIDADE 150 R$ 
114,9900

R$ 
17.248,5000

 

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira digitador, material 

 



estrutura tubo aço, com pintura eletrostática cor preta, material assento 
espuma injetada, material encosto espuma injetada, material revestimento 
tecido, tipo base giratória, tipo encosto baixo, cor revestimento azul escuro, 
características adicionais com braços reguláveis e regulagem vertical de 
altura com pistão a gás, rodízios de roda dupla de alta resistência. 
82 CADEIRA 

ESCRITÓRIO 
UNIDADE 120 R$ 

99,9900
R$ 

11.998,8000
 

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória sem braço, 
material estrutura tubo aço, com pintura eletrostática cor preta, material 
assento espuma injetada, material encosto espuma injetada, material 
revestimento tecido, tipo base giratória, tipo encosto baixo, cor 
revestimento azul escuro, regulagem vertical de altura com pistão a gás, 
rodízios de roda dupla de alta resistência. 

 

Total do Fornecedor: R$ 
544.797,2500

 

 


