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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  

1 CADEIRA 
ESCRITÓRIO 

unid 44 R$ 
170,4300 

R$ 7.498,9200  

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM 
BRAÇOS. • Dimensões - Largura do encosto 420 mm, Altura do encosto 340 mm, 
Largura do assento 450 mm, Profundidade do assento 420 mm; • Encosto -
Confeccionado em material de alta resistência indeformável com formato 
anatômico, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano 
flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, com espessura mínima 
de 5,5 cm, com capa de proteção em polipropileno rígido; • Assento -
Confeccionado em material de alta resistência indeformável com formato 
anatômico, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano 
flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, com espessura mínima 
de 5,5 cm; • Estrutura - Lâmina para suporte do encosto confeccionada em chapa 
de aço. Base fixa constituída por uma estrutura contínua, confeccionada em tubo 
de aço; • Acabamento e Pintura - Todas as peças metálicas deverão receber 
pintura na cor preta acabamento fosco; • Revestimento - Em tecido 100% poliéster 
na cor azul; • Braço - Confeccionados em chapa de aço e revestidos por espuma 
injetada integral poliuretano semi-rígido; 

 

2 CADEIRA 
ESCRITÓRIO 

unid 57 R$ 
247,1900 

R$ 14.089,8300  

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA 
COM REGULAGEM E COM BRAÇOS. • Dimensões - Largura do encosto 420 mm, 
Altura do encosto 340 mm, Largura do assento 450 mm, Profundidade do assento 
420 mm; • Encosto - Confeccionado em material de alta resistência indeformável 
com formato anatômico, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em 
poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, com 
espessura mínima de 5,5 cm, com capa de proteção em polipropileno rígido; • 
Assento - Confeccionado em material de alta resistência indeformável com formato 
anatômico, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano 
flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, com espessura mínima 
de 5,5 cm; • Estrutura - Lâmina para suporte do encosto confeccionada em chapa 
de aço. Base fixa constituída por uma estrutura contínua, confeccionada em tubo 
de aço; • Acabamento e Pintura - Todas as peças metálicas deverão receber 
pintura na cor preta acabamento fosco; • Revestimento - Em tecido 100% poliéster 
na cor azul; • Braço - Confeccionados em chapa de aço e revestidos por espuma 
injetada integral poliuretano semi-rígido; 

 

3 CADEIRA 
ESCRITÓRIO 

unid 37 R$ 
310,5400 

R$ 11.489,9800  

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 

 



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA TIPO LONGARINA COM 03 
LUGARES, SEM BRAÇOS. • Dimensões - Largura do encosto 420 mm, Altura do 
encosto 340 mm, Largura do assento 450 mm, Profundidade do assento 420 mm, 
Tamanho da longarina 1500 mm; • Encosto - Confeccionado em material de alta 
resistência indeformável com formato anatômico, estofada com espuma injetada 
anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 
a 60 Kg/m3, com espessura mínima de 5,5 cm, com capa de proteção em 
polipropileno rígido; • Assento - Confeccionado em material de alta resistência 
indeformável com formato anatômico, estofada com espuma injetada anatômica, 
moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 
Kg/m3, com espessura mínima de 5,5 cm; • Estrutura - Assento e encosto 
separados e interligados por lâmina confeccionada em chapa de aço revestida por 
espuma injetada integral de poliuretano semi-rígido; • Acabamento e Pintura -
Todas as peças metálicas deverão receber pintura na cor preta acabamento fosco; 
• Revestimento - Em tecido 100% poliéster na cor azul; 
4 CADEIRA 

ESCRITÓRIO 
unid 75 R$ 

139,4600 
R$ 10.459,5000  

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM 
BRAÇO FIXO. • Dimensões - Largura do encosto 420 mm, Altura do encosto 340 
mm, Largura do assento 450 mm, Profundidade do assento 420 mm; • Encosto -
Confeccionado em material de alta resistência indeformável com formato 
anatômico, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano 
flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, com espessura mínima 
de 5,5 cm, com capa de proteção em polipropileno rígido; • Assento -
Confeccionado em material de alta resistência indeformável com formato 
anatômico, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano 
flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, com espessura mínima 
de 5,5 cm; • Estrutura - Lâmina para suporte do encosto confeccionada em chapa 
de aço. Base fixa constituída por uma estrutura contínua, confeccionada em tubo 
de aço; • Acabamento e Pintura - Todas as peças metálicas deverão receber 
pintura na cor preta acabamento fosco; • Revestimento - Em tecido 100% poliéster 
na cor azul; • Apóia Braço e Prancheta - Apoia braço com alma de aço estrutural 
revestido em poliuretano. Prancheta com sistema anti-pânico o qual atende às 
normas de segurança em ambientes coletivos. Possuindo no mínimo as seguintes 
dimensões: Comprimento: 335 mm, Largura: 265 mm; 

 

5 MESA 
ESCRITÓRIO 

unid 58 R$ 
437,5800 

R$ 25.379,6400  

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DELTA. • Tampo – Tampo de 
madeira sobreposto a uma estrutura, totalizando uma altura de 740 mm, em 
partículas de média densidade, em chapa única com 25 mm de espessura, com 
formato ortogonal, lateral esquerda do quadrante medindo 1400 mm, lateral direita 
do quadrante medindo 1400 mm; • Estrutura - Estrutura em aço com passagem de 
fiação, sapatas niveladoras em poliuretano; • Calha Estrutural Central - Calha 
estrutural confeccionada em chapa de aço; • Painel Central - 02 Painéis de 
fechamento frontal estrutural confeccionados em partículas de média densidade 
com espessura mínima de 18 mm, revestimento em laminado melamínico de alta 
resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de 
poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento; • Acabamento e 
Pintura - Todas as peças metálicas deverão receber pintura na cor preta 
acabamento fosco; • Gaveteiro fixo com 02 gavetas - Tampo, painéis laterais, base 
e fundo com espessura mínima de 18 mm, revestimento em laminado melamínico 
de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita 
de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento; • Gavetas -

 



Gavetas confeccionadas em chapa de aço, com deslizamento suave sobre 
corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas com 
espessura mínima de 18 mm, revestimento em laminado melamínico de alta 
resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de 
poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento. Fechadura localizada 
na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 02 gavetas, com 02 
chaves dobráveis; 
6 ARMÁRIO 

ESTANTE 
unid 24 R$ 

466,6200 
R$ 11.198,8800  

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO. • Dimensões – 800 
x 500 x 1600 mm; • Tampo – Tampo em partículas de média densidade, em chapa 
única com no mínimo 25 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico 
de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita 
de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento, com bordas 
arredondadas em todo seu perímetro; • Portas - Duas portas em partículas de 
média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura. 
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na 
cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo 
padrão do revestimento. Cada porta deve possuir, no mínimo, três dobradiças e um 
puxador em alumínio; • Fechadura - Fechadura com mecanismo em aço cromado; 
• Prateleira - Três prateleiras reguláveis no mínimo, em partículas de média 
densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura. Revestimento em 
laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo 
bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do 
revestimento; • Base - Base em partículas de média densidade, chapa única com 
no mínimo 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta 
resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de 
poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento. Sapatas niveladoras 
em polipropileno; • Laterais - Laterais em partículas de média densidade, chapa 
única com no mínimo 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico 
de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita 
de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento; • Fundo - Fundo 
em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de 
espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as 
faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no 
mesmo padrão do revestimento. 

 

7 ARMÁRIO 
ESTANTE 

unid 52 R$ 
316,9200 

R$ 16.479,8400  

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO. • Dimensões – 800 
x 600 x 740 mm; • Tampo – Tampo em partículas de média densidade, em chapa 
única com no mínimo 25 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico 
de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita 
de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento, com bordas 
arredondadas em todo seu perímetro; • Portas - Duas portas em partículas de 
média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura. 
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na 
cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo 
padrão do revestimento. Cada porta deve possuir, no mínimo, duas dobradiças e 
um puxador em alumínio; • Fechadura - Fechadura com mecanismo em aço 
cromado; • Prateleira – Duas prateleiras reguláveis no mínimo, em partículas de 
média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura. Revestimento 
em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo 
bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do 

 



revestimento; • Base - Base em partículas de média densidade, chapa única com 
no mínimo 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta 
resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de 
poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento. Sapatas niveladoras 
em polipropileno; • Laterais - Laterais em partículas de média densidade, chapa 
única com no mínimo 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico 
de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita 
de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento; • Fundo - Fundo 
em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de 
espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as 
faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no 
mesmo padrão do revestimento. 
8 ARMÁRIO unid 15 R$ 

365,3300 
R$ 5.479,9500  

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO. • Dimensões –
1300 x 450 x 550 mm; • Gavetas - 04 gavetas para pasta suspensa; • Fechadura -
cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas; • Cor - cinza padrão pintura 
eletrostática com tratamento antiferruginoso. 

 

Total do Fornecedor: R$ 
102.076,5400

 

  
  

Valor Global da Ata:
R$ 

102.076,5400  

 


