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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 1 R$ 
129,7000

R$ 129,7000 

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA TIPO CAIXAcom espaldar 
médio, assento medindo 44X46cm e encosto medindo 44X42cm, estrutura de 
assento e encosto em madeira multi-lâminas prensadas anatomicamente, estofado 
com espessura em poliuretano injetado de no mínimo 5cm de espessura, revestido 
em curvim na cor preta, e bordas com acabamento em PVC semi-rígido, parte 
traseira do encosto a vacum forming na cor preta, base giratória com regulagem a 
gás, com 5 (cinco) patas em aço com parede interna de no mínimo 1,7mm de 
espessura, perfis de proteção e acabamento em polipropileno, anti-derrapantes. 
Tubo central com rolamento de esferas em aço e mola amortecedora, anel de apóia 
pé com regulagem de altura, acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. 
Mecanismoflexível 

 

6 CADEIRA 
ESCOLAR 

UNIDADE 1 R$ 
159,9900

R$ 159,9900 

Marca: Dimovesc 
Fabricante: Dimovesc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA TIPO ESCOLAR PARA 
DESTRO: poltrona fixa com prancheta escamoteável, assento e encosto em 
compensado multilaminado com espessura mínima de 12mm, anatomicamente 
moldados em espuma de poliuretano injetado comespessura mínima de 60mm e 
densidade entre 50 e 60Kg/m³. Encosto com curvatura tripla (lombar), ligado ao 
assento por duas cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado. Encosto 
dotado de contracapa em polipropileno injetado, texturizado. Braços com 
fechamento escamoteável, confeccionados em poliuretano injetado (integral skin), 
com alma de aço, sendo o DIREITO com pranchetas escamoteável confeccionada 
em compensado multilaminado de 20mm revestida em fórmica na cor bege, com 
acabamento nas bordas em perfil de PVC na cor preta. Estrutura com formato 
trapezoidal confeccionado em tubo de aço industrial, seção redonda de 1”, chapa 
16 (espessura mínima de 1,52mm), dotada de porta-livros gradil confeccionado em 
tubo de aço industrial ou aço trefilado de 1/4” e 3//16”, soldado à estrutura ou 
bandeja porta-livros, confeccionado em compensado de imbuia de 10mm. 
Revestimento em tecido 100% poliéster na cor preta, com gramatura de 360g/m², 
dimensões mínimas: Assento: 500mm (largura) X 465mm (profundidade), 
tolerância: + ou - 20mm; Encosto: 500mm (largura) X 510MM (altura), tolerância: 
+ ou - 20mm. Altura total: 920mm. Altura total do assento: 470mm, tolerância: + 
ou - 20mm. Largura total: 620mm. Profundidade total: 650/820mm. Garantia 
mínima de 5 anos. 

 

Total do Fornecedor: R$ 
289,6900

 

 


