
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO:  

Recondicionamento de motores. 

Contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra especializada, para 

conserto corretivo e recondicionamento mecânico/elétrico de 18 motores de 

ventiladores para evaporador TOSHIBA. 

Para uso no Museu do Futebol. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

Manutenção corretiva no sistema de ar climatizado máquinas TOSHIBA 

VRF/EVAPORADORAS. 

 

3. SERVIÇO: 

• Retirada dos motores das unidades defeituosas; 

• Desmontagem dos motores; 

• Limpeza interna; 

• Troca dos rolamentos; 

• Lubrificação; 

• Teste em bancada; 

• Reinstalação; 

• Testes finais; 

• Entrega de relatório técnico; 



4. DAS PROPOSTAS: 

 A proposta comercial deverá ser apresentada em reais (R$). 

 Valor total com todos os impostos inclusos. 

 Cronograma de desembolso; 

 Prazo de realização dos serviços (esta condição será um diferencial);  

 Garantias; 

A proposta comercial e o cadastro de fornecedores deverão ser enviados até às 18h do 

dia 22/01/2021 para o e-mail compras@idbr.org.br. 

 

5. ENTREGA: 

Ser entregues no Museu do Futebol sito a Praça Charles Miller, s/nº - Pacaembu – CEP: 

01234-010 - São Paulo/SP. 

Frete por conta do PRESTADOR DE SERVIÇO. 

 

6. CONDIÇÕES GERAIS:  

O IDBRASIL se reserva o direito de selecionar para quais fornecedores cadastrados 

enviará as cartas convites. 

Poderá participar deste processo de seleção toda e qualquer sociedade empresária do 

ramo, conforme CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) que atenda às 

exigências mínimas contidas no presente Termo de Referência. 

 

7. DÚVIDAS: 

Dúvidas devem ser encaminhadas para compras@idbr.org.br. As respostas serão dadas 

também por e-mail. 
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8. DO PAGAMENTO: 

O proponente, ao apresentar a sua proposta comercial, estará ciente dos prazos de 

pagamentos estabelecidos pelo Núcleo Administrativo Financeiro, ciente de que não 

haverá pagamentos antecipados ou fora do prazo pactuado. 

Os pagamentos das Notas Fiscais serão efetuados apenas nos dias 15 e 25, conforme o 

cronograma abaixo: 

a) Material e Nota Fiscal entregue ao Núcleo Financeiro do Museu do Futebol entre 

os dias 01 e 15, o pagamento será efetuado no dia 25 do mesmo mês; 

b) Material e Nota Fiscal entregue ao Núcleo Financeiro do Museu do Futebol entre 

os dias 16 e 30, o pagamento será efetuado no dia 10 do mês seguinte. 

 

O IDBrasil se reserva o direito de cancelar ou suspender este processo de contratação. 


