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MEMORIAL DESCRITIVO

1) OBJETO
Fornecimento e instalação de cadeiras para arquibancadas e banco de
reservas no Estádio Olímpico de Cascavel.

1. CADEIRA REBATÍVEL COM FIXAÇÃO NO PISO:
1. Cadeira fabricada em polipropileno copolímero com proteção anti-

chama categoria V0 e anti-uv com garantia mínima de 05 anos.

2. Processo de moldagem a sopro. Não serão aceitos outros tipos de

injeção ou fabricação.

3. Assento e encosto em paredes duplas totalmente fechadas e sem

emendas, a fim de evitar entrada de líquidos e acúmulo de sujeira

interna.

4. Assento com rebatimento por eixo único central.

5. Rebatimento através de contra-peso em aço tratado e zincado a fogo.

É vedado o uso de mola evitando a fadiga ou qualquer outro tipo de

rebatimento que não seja contra-peso, evitando desgaste e

aumentando a durabilidade do produto.

6. Estrutura de fixação com tratamento superficial que atenda a Norma

ABNT NBR 15925:2.011.

7. Fixação individual no piso, com no mínimo 03 (Três) pontos de fixação.

8. Fixação Química no piso do degrau com utilização de prisioneiros,

porcas e arruelas zincadas á fogo.

9. Placa de Identificação de Numeração do Assento injetada em

polipropileno com espaço para duas letras e três números tamanho

mínimo das letras 12 mm, fixada na parte inferior do assento através de

dois arrebites em aço inox, visível com o assento rebatível.

10. Dimensões mínimas de acordo com a ABNT NBR 15925:2011:

 Largura mínima do assento 420 mm

 Profundidade mínima do assento 400 mm

 Largura mínima do encosto 420 mm

 Altura mínima do encosto 350 mm
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 Profundidade máxima fechada 330 mm

 Altura total mínima da cadeira: 900 mm, considerando assento

fixado no mínimo em 430 mm

11. Atendimento a portaria 622 de 22/11/2012 do INMETRO. Cadeira com

Certificação pelo INMETRO ABNT NBR 15.925/2011.

12.   Quantidade de assentos: 62 unidades.

13.    Local de aplicação: Banco de reservas de jogadores e árbitros.

2. CADEIRA MONOBLOCO EM LONGARINAS COM 02 LUGARES:

1. Concha única injetada em polipropileno copolímero na cor á ser

definida, sem apoio para os braços, resistente ao fogo atingindo a

classificação v0 de flamabilidade e a raios uv com garantia mínima de 05

anos.

2. Placa de Identificação individual projetada, injetada em polipropileno

copolímero com espaço para duas letras e três números visível mesmo

com o espectador sentado.

3. Dreno central no assento, nas laterais e na parte traseira, projetados

para escoamento total da água.

4. Antiderrapante em alto relevo no assento.

5. Fixação em estrutura de longarina metálica com 02 lugares

6. Fixação da cadeira na estrutura metálica feita através de no mínimo 04

pontos.

7 Longarina em estrutura com tratamento superficial que atenda a Norma

ABNT NBR15.925:2.011.

8. Longarina composta por travessa tubular com seção retangular mínima

de 40mmx60mm, com espessura mínima de 03mm.

9. Colunas de sustentação em formato tubular com seção quadrada

mínima de 40mm X 40mm, e espessura mínima de 02mm.

10. Longarina fixada no piso com 03 pontos por coluna.

11. A longarina deverá prover a altura mínima de 450 mm para o assento

em relação ao solo.

12. Dimensões mínimas:

 Largura mínima: 420 mm
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 Profundidade mínima: 450 mm

 Altura mínima do encosto: 350 mm

13. Atendimento a portaria 622 de 22/11/2012 do INMETRO. Cadeira com

Certificação pelo INMETRO conforme ABNT NBR 15.925/2011.

14. Quantidade de assentos: 43 unidades.

15.    Local de aplicação: Arquibancada do Estádio Olímpico.

3. CADEIRA ESPORTIVA REBATÍVEL MODELO OBESO:

1. Cadeira fabricada em placa de polipropileno injetada, soprada ou

extrusão, com espessura mínima de 15 mm.

2. Assento com rebatimento por gravidade ou contrapeso oculto através

de duas estruturas laterais para suportar a carga exercida distribuindo

o peso para as laterais.

3. Fixação em longarina individual no piso através de chumbamento

químico em no mínimo três pontos, garantindo a estanqueidade,

utilizando-se de prisioneiros, porcas e arruelas zincadas a fogo.

4. Estrutura de fixação com tratamento que atenda a norma ISO 9227.

5. Numeração injetada em polipropileno em virtude do padrão do produto

entregue, com espaço para duas letras e três números com tamanho

mínimo das letras 12 mm, fixada ao assento por no mínimo dois

rebites.

6. Apóia-braços em polipropileno com rebatimento respeitando o espaço

de circulação.

7. Atendimento a portaria 622 de 22/11/2012 do INMETRO. A cadeira

deverá atender a NBR 9050/2004.

8. Dimensões mínimas de acordo com a ABNT 15925/2011:

 Largura mínima do assento: 700 mm

 Profundidade do assento: 430 mm

 Largura mínima do encosto: 700 mm

 Altura mínima do encosto: 403 mm

 Profundidade máxima fechada: 150 mm

9.   Quantidade de assentos: 25 unidades.

10.    Local de aplicação: Arquibancada do Estádio Olímpico.


