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IIN-ELS-MD72 – PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA LABORATÓRIOS DE
PESQUISA CLINICA E NEURORREABILITAÇÃO

INTRODUÇÃO:

O presente MEMORIAL DESCRITIVO especifica os requisitos mínimos para a
ELABORAÇÃO DE LAUDO E PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E
ACESSIBILIDADE para implantação dos laboratórios de pesquisa clínica e
neurorreabilitação no IIN-ELS – Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily
Safra, localizado no Campus do Cérebro, situado na Av. Santos Dumont, nº 1560,
Zona Rural, Macaíba/RN, CEP 59280-000.
O projeto deverá ser desenvolvido por profissionais de arquitetura especialistas de
reconhecida experiência e competência profissional na área de acessibilidade,
comprovadas por meio de Registros de Responsabilidades Técnicas – RRTs - e
Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT-A.
O projeto deverá apresentar proposta de solução para a adequação do edifício, em
obediência às normas de acessibilidade, ao Código Municipal de Obras e
Edificações, à ABNT NBR-9050:2020, à Lei federal 13.146, de 2015 (Estatuto da
Pessoa com Deficiência), à Lei Federal 10.098, de 2000 (Lei da Acessibilidade) e às
demais legislações aplicáveis.
As empresas interessadas em participar do processo deverão, obrigatoriamente,
visitar o local onde serão executados os serviços, objetivando a obtenção do Atestado
de Vistoria do local. O agendamento deverá ser solicitado através do e-mail
compras@isd.org.br.

ESCOPO DE FORNECIMENTO:

Consistirá na elaboração de laudo e projeto executivo de arquitetura e acessibilidade,
conforme descrito abaixo:
1 – Elaboração de laudo técnico de acessibilidade, considerando:
1.1 – Levantamento das reais condições das áreas que necessitam de intervenção;
1.2 – Registro fotográfico das áreas;
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1.3 – Identificação dos locais (pontos) que não estão adequados à lei, com
detalhamento de fotos e sugestões/indicações de intervenção;
- Apresentação do laudo final
2 – Projeto executivo de arquitetura e acessibilidade com detalhamentos construtivos
de todas as adequações necessárias, composto por plantas, elevações e
detalhamentos em geral dos ambientes e equipamentos a serem adequados,
especificação de materiais de acabamento e revestimento, e memorial descritivo
contendo as informações complementares às representações gráficas do projeto
relacionadas à arquitetura e à acessibilidade necessárias para a execução da obra,
prevendo:
2.1 – Adequações das salas do 1.º andar para laboratório de pesquisa clínica,
delimitada pela área hachurada em azul – conforme projeto anexo a este memorial;
2.2 – Adequações das salas do 1.º andar para laboratório de neurorreabilitação,
delimitada pela área hachurada em vermelho – conforme projeto anexo a este
memorial;
2.3 – Criação de vestiários para usuários do laboratório de neurorreabilitação, no 1º
andar, delimitados pela área hachurada em amarelo, podendo ser realocada caso o
profissional contratado indique melhor local;
2.4 – Adequações nos banheiros coletivos masculino e feminino e banheiro para PCD
do 1º andar, conforme ABNT NBR 9050:2020
2.5 - Rota(s) e fluxo(s) de usuários e acompanhantes em veículos próprios e/ou
ambulâncias;
2.6 – Rotas acessíveis de usuários e acompanhantes a partir do estacionamento do
subsolo e estacionamento do nível do térreo até todas as dependências, em todos
andares do edifício – pavimentos subsolo, térreo, 1º e 2º andares;
2.7 – Criar banheiro sanitário para uso de pessoa ostomizada, conforme modelo
sugerido na ABNT NBR 9050:2020, Anexo D;
2.8 – Sinalização vertical e horizontal do edifício IIN-ELS – pisos táteis e placas em
relevo e braile;
2.9 – Elaborar mapas táteis do edifício e indicar locais para suas instalações;
2.10 – Proposição de local para instalação de elevador para transporte de passageiros
em maca e maca-leito integrado às rotas e fluxos de usuários e acompanhantes,
conforme ABNT NBR 14712.
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3 - Faz parte do escopo deste memorial a realização de até 10 visitas técnicas para
levantamento do projeto e à obra para fiscalização da execução dos serviços
propostos.

SEGURANÇA:
Os funcionários e seus auxiliares, assim como os técnicos responsáveis pela
realização dos trabalhos, deverão ser tecnicamente capacitados, providos de todos
os EPIs necessários e seguir todas as normas de segurança aplicáveis e as boas
práticas de execução, durante as visitas técnicas e de fiscalização.
DESENHOS:
Os desenhos relacionados abaixo fazem parte deste Memorial Descritivo e junto com
a visita técnica in loco constituem as informações necessárias para elaboração do
projeto. Os mesmos são propriedade do ISD e não poderão ser usados para outro fim
que não o aqui especificado, bem como compartilhados com outras pessoas ou
empresas sem o consentimento do ISD. Projetos em formado .dwg serão enviados
sob demanda.
Anexos:
Anexo -Laboratório de pesquisa clínica e neurorreabilitação
Arquitetura 1/14 à Arquitetura 14/14

