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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 
 

73 CADEIRA 
ESCRITÓRIO 

unidade 1000 R$ 
139,9000 

R$ 
139.900,0000

 

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carteira escolar Encosto: 
Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar 
esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º. Devera 
possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na 
quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) 
fileiras. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em 
contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento 
com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: 
largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e 
espessura de 5 mm. Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão, 
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso 
vertical de queda. Devera possuir respiradores quadrados medindo 
aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e 
possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distancia entre os furos de no 
mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das 
pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de 
presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de 06 (seis) 
parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de alumínio, o que 
permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não 
convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de 
profundidade e espessura de 5 mm. Estrutura: Estrutura única, toda ela 
montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo 
oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do 
assento formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) 
travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a 
estrutura por movimento rígido. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado 
maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com 
anteparo na parte posterior. Acabamentos: Todo material em aço é soldado 
com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, 
decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. 
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. 

 

Total do Fornecedor: R$ 
139.900,0000

 

 


