
      
 
 

 

OBJETO:  

Fornecimento e instalação de proteção em acrílico para Balcões de Atendimento
 

LOCAL: 

Balcões de Atendimento do Pronto Socorro
Síndrome Respiratória 
Hospital do Servidor Público Municipal
Rua Castro Alves, 60 – Aclimação

 

ESPECIFICAÇÃO:  

• Estrutura em alumínio; 
• Fechamento em acrílico transparente, incolor, 4 mm de espessura
 

Quantidade: 02 (duas) unidades

Dimensões: conforme croqui anexo

 
A CONTRATADA DEVERÁ: 

• Verificar as dimensões exatas do local
• Confeccionar e instalar as peças nos locais indicados

estável, fixa na mureta onde houver tampo em granito
• Manter os funcionários, quando de sua presença nas dependências do HSPM para execução dos 

serviços, devidamente uniformizados, portando crachás de identificação e utilizando EPIs próprios 
exigidos nos locais de instalação;

 

A CONTRATANTE DEVERÁ

• A Contratante deverá permitir o acesso dos prepostos da Contratada ao local de instalação dos 
equipamentos para a realização dos serviços objeto deste contrato;

• A Contratante deverá assegurar à Contratada, condições para o regular cumprimento das 
obrigações desta última; 

• Indicar técnicos da Seção de Manutenção 
acompanhamento dos serviços;

• Realizar o pagamento pelos serviços prestados na forma do ajustado entre as partes.
 

ANEXO: 
• Croqui do local de instalação;

PRAZO: 
Prazo de conclusão dos serviços: 07
Início emitida pela Contratada. 

GARANTIA: 
Apresentar garantia mínima de 03

PAGAMENTO: 
Condições de Pagamento – 05 dias após o recebimento dos serviços.

CONDIÇÕES GERAIS: 
• É de responsabilidade da Contratada, a verificação “in loco” das dimensões exatas do local de 

instalação.  
• As eventuais interferências deverão ser resolvidas pela Contratada, 

Apoio de Serviços Administrativo 
onde couber; 

• Os serviços deverão ser pré
Administrativo, podendo ser realizado
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DESCRITIVO 

proteção em acrílico para Balcões de Atendimento. 

Atendimento do Pronto Socorro, na Recepção Central e do Centro de Atendimento 

Hospital do Servidor Público Municipal 
Aclimação, São Paulo. 

Fechamento em acrílico transparente, incolor, 4 mm de espessura; 

unidades.  

croqui anexo. 

 

Verificar as dimensões exatas do local de instalação; 
as peças nos locais indicados. Deverão apresentar estrutura perfeitamente 

estável, fixa na mureta onde houver tampo em granito; 
er os funcionários, quando de sua presença nas dependências do HSPM para execução dos 

serviços, devidamente uniformizados, portando crachás de identificação e utilizando EPIs próprios 
exigidos nos locais de instalação; 

Á: 

deverá permitir o acesso dos prepostos da Contratada ao local de instalação dos 
equipamentos para a realização dos serviços objeto deste contrato; 
A Contratante deverá assegurar à Contratada, condições para o regular cumprimento das 

técnicos da Seção de Manutenção da Gerência Técnica de Engenharia e Manutenção 
acompanhamento dos serviços; 
Realizar o pagamento pelos serviços prestados na forma do ajustado entre as partes.

Croqui do local de instalação; 

azo de conclusão dos serviços: 07 (sete) dias corridos, a partir da data do recebimento da 

Apresentar garantia mínima de 03 meses sobre peças e serviços de instalação. 

dias após o recebimento dos serviços.. 

É de responsabilidade da Contratada, a verificação “in loco” das dimensões exatas do local de 

As eventuais interferências deverão ser resolvidas pela Contratada, junto à Gerência Técnica de 
Apoio de Serviços Administrativo com o aval da Gerência Técnica de Engenharia e Manutenção

Os serviços deverão ser pré-agendados junto à Gerência Técnica de Apoio de Serviços 
podendo ser realizados, também, após as 16h00 ou finais de semana;
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.  

Centro de Atendimento à 

. Deverão apresentar estrutura perfeitamente 

er os funcionários, quando de sua presença nas dependências do HSPM para execução dos 
serviços, devidamente uniformizados, portando crachás de identificação e utilizando EPIs próprios 

deverá permitir o acesso dos prepostos da Contratada ao local de instalação dos 

A Contratante deverá assegurar à Contratada, condições para o regular cumprimento das 

da Gerência Técnica de Engenharia e Manutenção para 

Realizar o pagamento pelos serviços prestados na forma do ajustado entre as partes. 

do recebimento da Ordem de 

É de responsabilidade da Contratada, a verificação “in loco” das dimensões exatas do local de 

junto à Gerência Técnica de 
com o aval da Gerência Técnica de Engenharia e Manutenção 

Gerência Técnica de Apoio de Serviços 
também, após as 16h00 ou finais de semana; 

 
 


