
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA
 

OBJETO 
 

Aquisição de materiais de proteção contra o COVID

munícipes da Subprefeitura Lapa.

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

Placas em acrílico,3mm, transparente para 

serão utilizadas nos locais de atendimento ao público da subprefeitura Lapa (Praça de 

Atendimento, Gabinete, Protocolo, Recepção, SUGESP, CPDU, SUSL e CPO),

 
 

ITEM DESCRIÇÃO

 
 

1 

 
PLACAS EM ACRÍLICO 

DE PROTEÇÃO

 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Considerando os termos do Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, que

declarou estado de emergência no Município de São Paulo, bem como do Decreto nº 59.511 

de 9 de junho de 2020, que fixa o protocolo geral a ser observado pelas unidades de 

atendimento da Administração Direta, Autarquias e Fundações, objetivando a prevenção 

mitigação da disseminação da COVID

para prevenir a propagação do coronavírus (COVID

Lapa. 

 
 
 

LOCAL DE ENTREGA 
 

Os produtos deverão ser entregues na Rua Guaicurus, 1000

de segunda-feira à sexta

TERMO DE REFERÊNCIA 

Aquisição de materiais de proteção contra o COVID-19 para atendimento aos funcionários e 

munícipes da Subprefeitura Lapa. 

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 

Placas em acrílico,3mm, transparente para barreiras de proteção, 

serão utilizadas nos locais de atendimento ao público da subprefeitura Lapa (Praça de 

Atendimento, Gabinete, Protocolo, Recepção, SUGESP, CPDU, SUSL e CPO),

DESCRIÇÃO QUANTIDADES

PLACAS EM ACRÍLICO – BARREIRAS 

DE PROTEÇÃO 

 
 

39 placas conforme tabela

de medidas em ANEXO I 

deste Termo.

Considerando os termos do Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, que

declarou estado de emergência no Município de São Paulo, bem como do Decreto nº 59.511 

de 9 de junho de 2020, que fixa o protocolo geral a ser observado pelas unidades de 

atendimento da Administração Direta, Autarquias e Fundações, objetivando a prevenção 

mitigação da disseminação da COVID-19, a presente aquisição objetiva a adoção de meios 

para prevenir a propagação do coronavírus (COVID-19) nas dependências da Subprefeitura 

Os produtos deverão ser entregues na Rua Guaicurus, 1000-Lapa, no período das 8h às 16h 

feira à sexta-feira. Fone: 3396-7505/7573/7563. 

19 para atendimento aos funcionários e 

barreiras de proteção, (instaladas) que 

serão utilizadas nos locais de atendimento ao público da subprefeitura Lapa (Praça de 

Atendimento, Gabinete, Protocolo, Recepção, SUGESP, CPDU, SUSL e CPO), 

QUANTIDADES 

placas conforme tabela 

de medidas em ANEXO I 

deste Termo. 

Considerando os termos do Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, que 

declarou estado de emergência no Município de São Paulo, bem como do Decreto nº 59.511 

de 9 de junho de 2020, que fixa o protocolo geral a ser observado pelas unidades de 

atendimento da Administração Direta, Autarquias e Fundações, objetivando a prevenção e 

19, a presente aquisição objetiva a adoção de meios 

19) nas dependências da Subprefeitura 

Lapa, no período das 8h às 16h – 



 

 
 

OBRIGAÇÕES DA CONTR
 

Fornecer os produtos, com instalações inclusas, no prazo e de acordo com as especificações 

contidas neste Termo de Referência.

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

 
A entrega da NE ao fornecedor poderá ser efetivada por e

 
No caso de envio da NE 

documento no prazo de 03(três) dias, sob pena de não o fazendo ser considerada a não 

retirada da NE dentro no prazo contratual.

O prazo para a retirada da NE poderá ser prorrogado apenas 01 vez, mediante justificativa 

escrita, apresentada pelo fornecedor no prazo descrito no item a qual será analisada 

pelo fiscal do contrato.

A NE poderá ser retirada na sede da contratante por meio

representante do fornecedor com poderes comprovados para firmar contratos com a 

Administração Pública ou por procuração outorgada por pessoa com poderes para tanto, com

firma reconhecida em cartório.
 

O prazo para o fornecimento dos materiais será de 

recebimento da nota de Empenho..

O Devido a urgência da necessidade da aquisição, não será concedido prorogação de 

prazo de entrega dos materiais.

O prazo para fornecimento do objeto poderá ser prorrogado apenas 01 vez, med

justificativa escrita, desde que seja deferida pela unidade gestora.

 
O fornecimento deverá ser em entrega única.

 
 
 

DA GARANTIA 
 

Após a entrega, a unidade gestora terá 7 dias úteis para devolver o produto, caso haja alguma 

irregularidade. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Fornecer os produtos, com instalações inclusas, no prazo e de acordo com as especificações 

contidas neste Termo de Referência. 

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

A entrega da NE ao fornecedor poderá ser efetivada por e

No caso de envio da NE por e-mail, o fornecedor deverá confirmar o recebimento do 

documento no prazo de 03(três) dias, sob pena de não o fazendo ser considerada a não 

retirada da NE dentro no prazo contratual. 

O prazo para a retirada da NE poderá ser prorrogado apenas 01 vez, mediante justificativa 

escrita, apresentada pelo fornecedor no prazo descrito no item a qual será analisada 

contrato. 

A NE poderá ser retirada na sede da contratante por meio de 

representante do fornecedor com poderes comprovados para firmar contratos com a 

Administração Pública ou por procuração outorgada por pessoa com poderes para tanto, com

firma reconhecida em cartório. 

O prazo para o fornecimento dos materiais será de 05 (cinco)  dias úteis contados do 

recebimento da nota de Empenho.. 

O Devido a urgência da necessidade da aquisição, não será concedido prorogação de 

prazo de entrega dos materiais. 

O prazo para fornecimento do objeto poderá ser prorrogado apenas 01 vez, med

justificativa escrita, desde que seja deferida pela unidade gestora.

O fornecimento deverá ser em entrega única. 

Após a entrega, a unidade gestora terá 7 dias úteis para devolver o produto, caso haja alguma 

Fornecer os produtos, com instalações inclusas, no prazo e de acordo com as especificações 

A entrega da NE ao fornecedor poderá ser efetivada por e-mail. 

mail, o fornecedor deverá confirmar o recebimento do 

documento no prazo de 03(três) dias, sob pena de não o fazendo ser considerada a não 

O prazo para a retirada da NE poderá ser prorrogado apenas 01 vez, mediante justificativa 

escrita, apresentada pelo fornecedor no prazo descrito no item a qual será analisada 

representante do fornecedor com poderes comprovados para firmar contratos com a 

Administração Pública ou por procuração outorgada por pessoa com poderes para tanto, com 

dias úteis contados do 

O Devido a urgência da necessidade da aquisição, não será concedido prorogação de 

O prazo para fornecimento do objeto poderá ser prorrogado apenas 01 vez, mediante 

justificativa escrita, desde que seja deferida pela unidade gestora. 

Após a entrega, a unidade gestora terá 7 dias úteis para devolver o produto, caso haja alguma 



 

 

Após a devolução do produto a empresa terá 5 dias úteis para fazer a reposição. 

Produtos com garantia mínima de 12 meses.

 
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:

 
Marta Santos Oscar da Costa 

m artacosta@smsub.prefeitura.sp.gov.br

Joelma Xavier de Almeida Aguiar 

joelmaaguiar@smsub.prefeitura.sp.gov.br

 
ANEXO I 

 
Quant. Locais para colocação 

9 Pça. Atendimento - Mesas 

3 Pça. Atendimento - Balcão 

1 Pça. Atendimento - Entrada 

1 Pça. Atendimento - Entrada 

1 Pça. Atendimento - Entrada 

3 Sala 10 | 8 | 13 

1 Sala 12 

2 SUSL 

4 SUSL 

1 Sala 15 

1 Cadastro 

2 SUGESP 

1 SUGESP 

1 Finanças 

3 CPO 

1 CPO 

1 Gabinete 

1 Protocolo 

1 Recepção 

1 Praça de atendimento 

  

 

Após a devolução do produto a empresa terá 5 dias úteis para fazer a reposição. 

Produtos com garantia mínima de 12 meses. 

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: 

artacosta@smsub.prefeitura.sp.gov.br 

joelmaaguiar@smsub.prefeitura.sp.gov.br 

 Dimensões 

A C L1 L2 Modelo

60 118 12 12 U 

60 118 12 12 U 

60 118 12 12 U 

60 138 12  L 

60 100 12  L 

70 70 10 10 U 

60 70 10 10 U 

60 110 40  L 

60 87 60 60 U 

60 110 40  L 

60 70 12 12 U 

60 118 12 12 U 

60 115 50  L 

70 100 12 12 U 

60 100 12 12 U 

70 90 12 12 U 

60 115 40 12 U 

70 110 12 12 U 

80 110 12 40 U 

    50 207 45  U 

     

Após a devolução do produto a empresa terá 5 dias úteis para fazer a reposição. 

Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


