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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
EM ACESSIBILIDADE 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

“Investir em Acessibilidade é um ato de Responsabilidade 

Social, garantindo o direito de ir e vir a todos, 

inclusive às pessoas com deficiência, 

promovendo seu fortalecimento 

político, econômico e social”. 

 

“Minha missão é ajudar você com a Acessibilidade,  

com as melhores soluções técnicas e com o melhor  

Custo-Benefício e deixar seu imóvel acessível,  

conforme as Normas Técnicas brasileiras.“ 

 
(Eduardo Ronchetti de Castro) 

JÁ REALIZEI 

+ de 300 Projetos de Acessibilidade 

+ de 200 Laudos de Acessibilidade 

65 Cursos de Acessibilidade, 

capacitando mais de 2000 

profissionais. 

mailto:eduardo@eduardoronchetti.com.br


 
 
 
 

ESPECIALISTA EM ACESSIBILIDADE 

"ajudando pessoas a viver melhor" 

 

eduardo@eduardoronchetti.com.br 

www.eduardoronchetti.com.br 

A
C

ES
SI

B
IL

ID
A

D
E 

PROPOSTA COMERCIAL DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE 
 
OBJETIVO DA PROPOSTA 
Apresento com grande satisfação a minha proposta para elaboração do PROJETO DE 
ACESSIBILIDADE, atendendo ao estabelecido na NBR 9050/2015, DESENHO UNIVERSAL e demais 
leis de acessibilidade em vigor. 

 
ANÁLISE INICIAL 
Após análise das informações recebidas, verifiquei a necessidade em eliminar as barreiras físicas e 
arquitetônicas que impedem a circulação das pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, 
com AUTONOMIA, CONFORTO E SEGURANÇA, pelo imóvel, desde a calçada em frente ao imóvel 
até o acesso aos ambientes de uso comum e abertos ao público. 
 
ESCOPO DE TRABALHO 
1. PROJETO COMPLETO DE ACESSIBILIDADE  
 

Desta forma, apresentarei a seguir as etapas de trabalho, se assim desejar, para 
resolver as questões de acessibilidade: 

 
 
PROJETO COMPLETO, PARA TODOS OS TIPOS DE DEFICIENCIAS E NECESSIDADES  
Projeto específico de acessibilidade para as áreas de uso comum, contendo rota acessível desde a 
calçada, que permita a locomoção de Pessoas com Deficiência pela edificação, de acordo com a 
NBR 9050/2015, considerando: 
 

PROJETO PARA PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS: 
 
 

 Análise dos projetos de arquitetura do empreendimento, apresentando os itens que devem 
ser considerados no Projeto de Acessibilidade; 

 Projeto de rota acessível (conforme orientações e NBR 9050/2015); 
 Projeto e detalhamento de rampas, com indicação dos corrimãos, para acesso a todos os 

ambientes de uso comum; 
 Projeto e detalhamento de plataformas e elevadores acessíveis, onde for necessário, nos 

locais e ambientes onde a colocação de rampas for impraticável; 
 Especificação de pisos adequados para as Rotas Acessíveis externas e internas;  
 Eliminação de desníveis na interligação dos ambientes; 
 Projeto e detalhamento da largura dos corredores; 
 Projeto e detalhamento de balcão de atendimento acessível; 
 Projeto e detalhamento do mobiliário para garantir aproximação frontal das Pessoas em 

Cadeira de Rodas; 
 Quantificação, localização, projeto e detalhamento dos sanitários acessíveis; 
 Projeto de guias rebaixadas nos locais de travessia e acesso ao calçamento; 
 Projeto de guarda-corpos onde forem exigidos pelas normas técnicas; 
 Detalhamento das vagas de veículos reservadas para Pessoas com Deficiência; 
 Especificação e detalhamento das portas e suas respectivas áreas de aproximação; 
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PROJETO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL: 

 
 Projeto de Mapa Tátil;  
 Projeto de Sinalização Tátil no hall principal (Piso Tátil); 
 Projeto de Piso Tátil nas escadas e rampas; 
 Projeto de sinalização nos corrimãos das escadas, rampas, elevadores e sanitários 

acessíveis; 
 Projeto de Sinalização tátil de elementos suspensos; 

 
 
PROJETO PARA PESSOAS IDOSAS, GESTANTES, OBESOS E PESSOAS 
COM MOBILIDADE REDUZIDA: 

 
 Projeto de sinalização e eliminação dos desníveis e barreiras físicas ao longo dos percursos; 
 Projeto de correção da altura de alcance dos equipamentos, tais como bebedouros, 

impressoras, máquinas de autoatendimento e outros de uso comum; 
 Detalhamento das vagas de veículos reservadas para Pessoas Idosas;  
 Projeto e detalhamento de adequação dos auditórios ou salas de conferência existentes no 

local; 
 TODOS OS DEMAIS itens necessários para que o imóvel seja considerado acessível nas 

áreas de uso comum e abertas ao público conforme Leis e Normas técnicas de 
acessibilidade em vigor; 
 
DEMAIS ITENS DO ESCOPO: 

 Realização de uma reunião (presencial ou online) de apresentação, para orientações 
técnicas e esclarecimentos; 

 Emissão de RRT específica de Acessibilidade (responsabilidade técnica – CAU); 
 

O projeto contempla todos os itens descritos acima, para todos os tipos de deficiência previstos 
no Decreto Federalc5296 de 2004; 
 
PRINCIPAIS LEIS PERTINENTES 
 
As orientações técnicas de acessibilidade atenderão às leis Federais, Estaduais e municipais de 
acessibilidade, em especial: 

- Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal n° 13.146/15; 
- Decreto Federal 5.296/2004; 
- NBR 9050/2015 (Acessibilidade); 
- Estatuto do Idoso (Lei Federal 10.741 de 2003; 
- NBR 16537/2016 (Piso Tátil); 
- NBR 15599/08 (Mapa Tátil); 
- Decreto Federal 9296 de 2018; 
- NM 313 de 2007 (Elevadores); 
- NBR 14718 (Guarda Corpo); 
- Lei Federal 10.098 de 2000; 
- Lei Federal 10.048 de 2000; 
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PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
O preço para a realização dos projetos descritos acima é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
 
No preço indicado estão incluídas todas as despesas para transporte, alimentação, despesas com 
administração de pessoal, leis trabalhistas, ferramentas e utensílios para elaboração do projeto.  
 
O preço acima será pago em duas parcelas, da seguinte forma: 
20% do valor total em até 5 dias do Aceite da Proposta; 
80% do valor total em até 5 dias da entrega do Projeto; 
 
O pagamento será realizado mediante boleto bancário. 
Faz parte desta proposta a emissão de Nota Fiscal de prestação de Serviços de Arquitetura. 
 
APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ENTREGA DO SERVIÇO 
Será entregue 1 (uma) via impressa. 
Será entregue 1 (uma) versão digital em formato DWG e PDF. 
 
PRAZOS  
Os serviços de serão entregues em até 30 dias após o pagamento da primeira parcela e envio dos 
projetos de arquitetura em DWG. 
 
NÃO INCLUSOS 
Não estão inclusos nos honorários descritos acima as despesas com e elaboração dos projetos 
complementares de estrutura, elétrica, hidráulica, impermeabilização, comunicação visual e outros 
que não estejam descritos acima. 
 
Não faz parte da proposta os honorários e taxas para aprovação do projeto na Prefeitura Municipal. 
 
Considero nesta proposta que o cliente fornecerá os arquivos em DWG e se responsabilizará pelas 
informações e condições arquitetônicas contida nos desenhos e levantamentos planialtimétricos. 
 
Não faz parte desta proposta despesas com transporte, alimentação e hospedagem para realização 
de reuniões fora da cidade de São Paulo. 
 
RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
Permitir acesso dos empregados identificados da CONTRATADA, para a realização plena dos 
serviços constantes desta proposta. 
Apresentar todas as informações e orientações pertinentes ao presente serviço. 
Proceder ao pagamento do preço nos prazos estabelecidos. 
 
VALIDADE 
Esta proposta é válida por 30 dias. 
Após esta data os valores, prazos e condições deverão ser atualizados. 
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IMPORTANTE 
Para a elaboração do contrato de prestação de serviço, o CONTRATANTE deverá enviar os seguintes 
documentos: cópia do contrato social (ou estatuto de fundação); cartão de CNPJ; comprovante de 
endereço; documento de identificação dos assinantes do contrato (em caso de procurador, enviar 
procuração). 
 
Em caso de paralisação ou cancelamento dos serviços contratados em qualquer das etapas acima, 
ficará assegurado ao contratado o direito de receber proporcionalmente aos serviços prestados 
bem como uma multa prevista em contrato. 
 
É autorizada a divulgação da realização deste serviço no endereço eletrônico da Eduardo Ronchetti 
Arquitetura. 
 
Declaro estar de pleno conhecimento de concordância com todos os termos da Requisição de 
Proposta  
 

Coloco-me a sua inteira disposição para maiores esclarecimentos. 
 

 
Atenciosamente, 

 

                                                           
Eduardo Ronchetti de Castro 

CAU A123061-1 
EDUARDO RONCHETTI ARQUITETURA 

Especialista em Acessibilidade 
"Ajudando pessoas a viver melhor." 

www.eduardoronchetti.com.br 
www.acessibilidadeaplicada.com.br 
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