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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 

unidade 200 R$ 
326,9900 

R$ 
65.398,0000

 

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira diretor, estrutura 4 
pés c/ gradil preta, braço americano c/prancheta escamoteável LD. Cor 
azul. Base: Base com estrutura em aço tubular redondo com 22,22 x 1,5 
mm de diâmetro de espessura curvado pneumaticamente soldados pelo 
sistema mig, sem formação de bolhas e falhas à travessas superiores em 
tubo oblongo 16 x 30 x 1,5 mm. Na parte inferior das travessas, porta livro 
soldado a estrutura em aramado ¼. Todo conjunto pintado pelo sistema de 
tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa. Ponteiras em nylon nas 
extremidades. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em 
compensado prensado a quente com lâminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras 
embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em 
espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m³. Haste de 
ligação ao assento através de lâmina de aço com 100 mm de largura x 6,35 
mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto. Assento: 
Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a 
quente com lâminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada 
com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência 
mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de 
espessura densidade 50/60 kg/m³. Na parte inferior abaixo do assento 
carenagem em polipropileno texturizado preto. Revestimento: 
Revestimento em couríssimo, na cor azul. Com acabamento que dispensa 
uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna em aço maciço soldado 
a base, para fixação ao assento, recoberta por camada de poliuretano 
integral texturizado na cor preta. Dotado de mecanismo metálico 
escamoteável para fixação de prancheta em MDP de 18 mm com perfil de 
PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, 
permitindo maior estabilidade e resistência. (fixada do lado direito ou 
esquerdo) 

 

Total do Fornecedor: R$ 
65.398,0000

 

 


