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INTRODUÇÃO:
O presente Memorial descreve e especifica os requisitos mínimos para a elaboração de projeto
executivo de arquitetura e acessibilidade para sua unidade do Centro de Pesquisa e da Escola
Lygia Maria, localizados no Campus do Cérebro, situado a Rodovia RN 160 – Estrada Vicinal, nº
1560, Distrito de Jundiaí, Macaíba/RN, CEP 59280-000.
ESCOPO DE FORNECIMENTO:
Consistira na elaboração de projeto executivo de arquitetura e acessibilidade, conforme descrito
abaixo:
a) O projeto devera ser desenvolvido por profissionais de arquitetura certificados em
acessibilidade pela ABNT, elaborado com base nos desenhos de arquitetura listados abaixo
e disponibilizados pelo ISD. A PROPONENTE devera realizar vistoria nos imóveis,
especificamente para verificação dos itens relacionados à acessibilidade.
b) O projeto devera apresentar proposta de solução para a adequação dos edifícios,
principalmente em relação aos pontos que não atendam a legislação em relação às normas
de acessibilidade, atendendo ao Código de Obras e Edificações municipal, além da NBR9050:2015 e demais legislações aplicáveis.
c) Devera ser composto por plantas, elevações e detalhamentos em geral dos ambientes e
equipamentos a serem adequados, especificação de materiais de acabamento e
revestimento, e demais informações relacionadas à arquitetura e acessibilidade necessárias
para a execução do projeto em obra. Devera ser elaborado um memorial descritivo,
contendo as informações complementares às representações gráficas do projeto.
d) Faz parte do escopo deste projeto a realização de até 05 visitas técnicas à obra para
fiscalização da execução do projeto.
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 (DWG) 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
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Escola Lygia Maria
Desenhos a serem disponibilizados através de arquivo eletrônico.
A01-Esc-Loc.dwg
a
A62-Esc-Painel.dwg
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Centro de Pesquisa

Desenhos a serem disponibilizados através de arquivo eletrônico.
A01-CP-Loc.dwg
a
A37-CP-Painel.dwg

