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Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor Global 
 

20 POLTRONA UN 310 R$ 
213,9000 

R$ 66.309,0000 

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltronas modelo Diretor com braços 
sendo um com prancheta escamoteável. Estrutura metálica confeccionada em com quatro 
pés fixos em metalon industrial 7/8 chapa 18 (1.2 mm), com gradil porta livros abaixo do 
assento com perfil quadradro. Acompanha dois braçosem metal tubo oblongo 16X30 mm 
chapa 18 (1.2 mm) com baguete emborrachada de cor preta na parte superior para apoio 
do ante-braço fixado ao braço metalico por parafusos tipo panela. Um dos braços deverá 
possuir prancheta com sistema de escamoteação com três movimentos, a prancheta devera 
ser em MDF 18 mm cor cinza texturizada acabamento nas laterais 180° sem cantos vivos e 
verniz. Todas as partes metálicas unidas por solda mig,pintura eletrostática epóxi-pó na cor 
preta, polimerizada em cabine de pintura e curada em estufa a 200ºC com camada mínima 
de 40 micra. Tampões em polipropileno para acabamento em todas as extremidades. 
Assento e encosto executivo modelo Diretor semi-anatômico unido por lamina de metal 
chato maciço 4”x3/16. Espessura mínimas internas do assento semi-anatomico 12 mm e 
encosto 14 mm, revestido em espuma injetada de no mínimo 45 mm de espessura 
acabamento em tecido poliéster na cor a escolher. Deverá ser bordado no encosto a 
logo/brasão da UTFPR a 5 cm da borda superior do encosto, com 10 cm de altura e 20 cm 
de largura, conforme imagem. Fechamento com perfil Francis mínimo 15 mm de cor preta, 
parte traseira do encosto em courino preto de alta resistência.Medidas: Altura do assento 
para o chão: 400 mm; Altura total: 900 mm; Largura total: 620 mm; Largura do assento: 
480 mm; Profundidade do assento: 435 mm; Altura do encosto: 510 mm Largura do 
encosto: 480 mm; Altura da prancheta ao chão: 800 mm; Distância entre os braços: 580 
mm; Distância entre o braço e prancheta: 430 mm; Largura da prancheta: 250 mm; 
Profundidade da prancheta: 350 mm; Distância entre os braços: 620 mm; Cores: Tecido: 
Preto; Estrutura tubular: Preto; Logo a ser bordado: 

 

tal do Fornecedor: R$ 
66.309,0000

 

 


