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81.828.659/0001-32 - FAMOVESC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 
ESTOFADOS LTD 

Item Descrição Unidade de 
Fornecimento 

Quantidade Valor 
Unitário 

Valor Global  

7 CADEIRA 
ESCRITÓRIO 

UNIDADE 300 R$ 
148,2000

R$ 44.460,0000  

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Digitador com Braços 
Reguláveis revestida em Couro Sintético 1. Estrutura: Componentes metálicos 
ligados entre si pelo processo de solda M.I.G. 2. Assento e Encosto: 
Confeccionados em madeira compensada multilaminada de 14mm, moldados 
anatomicamente, encosto com curvatura lombar com contra capa injetado em 
polipropileno; Estofado em espuma de poliuretano injetado com densidade 
controlada a 45 kg/cm3 e espessura de 45mm no mínimo, revestimento em Resina 
Vinílica Plastificada composta de malha 67% de poliéster e 33% de algodão, com 
acabamento nas bordas em perfil de PVC do tipo Macho/Fêmea na espessura de 
15mm. Suporte do encosto em tubos oblongos de 16x40mm e 25x50mm 
encaixados por bucha de polipropileno. Dimensões: Encosto: 430mm (L) x 370mm 
(A); Assento: 450mm (L) x 430mm (P); Altura chão – topo do encosto: 850mm a 
970mm; Altura chão – assento: 420mm a 560mm;3. Braços: Braços reguláveis em 
formato “T” com, no mínimo 5 (seis) posições, com base em aço e carenagem em 
polipropileno injetado. Apoia-braços em poliuretano injetado, com a parte frontal 
curvada para melhor acomodação do braço do usuário. Os braços deverão ser 
fixados ao assento através de parafusos sextavados e porcas garras cravadas na 
madeira. 4. Bases Giratórias: Bases giratórias de 5 patas com raio de 300mm e 
sistema de regulagem de altura a gás (pneumático), com curso de 140mm, 
acionado por alavanca posicionada abaixo do assento, rodízios duplos de nylon com 
50mm de diâmetro, haste telescópica de 3 estágios em polipropileno. 5. Pintura da 
Estrutura: Tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e 
fosfatizantes; pintura pelo sistemaeletrostático em tinta epóxi – pó na cor preta 
com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180ºC. 6. Regulagens 
e Articulações Encosto com movimento flexível (pingente), para melhor adaptação 
aos movimentos do usuário, dotado ainda de regulagem de altura do encosto 
através de manípulo. Regulagem de altura do assento e inclinação do encosto 
através de alavancas independentes localizadas sob o assento, permitindo o 
travamento em qualquer posição. 

 

8 CADEIRA FIXA UNIDADE 50 R$ 
77,9900

R$ 3.899,5000  

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira universitária fixa com 4 pés. 
Estrutura (pés e travessas) em tubo industrial 7/8”mm, parede 1,20mm, ligados 
entre si através de solda pelo processo MIG, recebendo tratamento por banho 
desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura dos componentes 
metálicos em tinta epóxi pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição 
eletrostática, com secagem em estufa a 180ºC. Acabamento nas extremidades dos 
tubos com ponteiras internas de polipropileno. Assento e encosto em compensado 

 



multilaminado anatômico, com 12mm de espessura, fixados à estrutura através de 
parafusos auto-atarraxantes, Suporte do encosto em tubo contínuo de bitola 
redonda de 7/8”, e parede 1,20mm. Gradil porta-livros em ferro de 1/4" e 
travessas frontal e traseira em tubo de 7/8". Assento e encosto em compensado 
multilaminado com espessura de 12mm, moldados anatomicamente. Assento e 
encosto estofados com espuma de poliuretano, com espessura mínima de 40mm e 
densidade de 28kg/m3, revestidos em tecido 100% poliéster, com gramatura 
mínima de 360g/ml. Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo 
francês (com 15mm de largura). Prancheta em compensado multilaminado de 
18mm, revestido na parte superior em laminado melamínico, medindo 
500x250x260mm fixada a estrutura em tubo industrial de 7/8 com prolongamento 
de ligação entre as pernas da cadeira e o encosto, ambos com parede 1,20mm. 
Dimensões Mínimas: Assento: 410mm (largura) x 410mm (profundidade); 
Encosto: 425mm (largura) x 240mm (altura); Altura do assento ao piso: 
440mm;Profundidade total: 570mm; Altura total: 840mm; Largura total: 60. 
25 CADEIRA 

ESCRITÓRIO 
UNIDADE 114 R$ 

67,3900
R$ 7.682,4600  

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Interlocutor, anatômica, 
ergonômica, sem braços de apoio, em espuma injetada, estrutura de pés em "S". 
Na cor preta. Capacidade até 100 kg. Com garantia mínima de 12 meses de 
fabrica. 

 

Total do Fornecedor: R$ 
56.041,9600

 

 


