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1. Introdução
A declaração do trabalho representa uma descrição do item a ser contratado. A 
descrição é feita detalhadamente de forma a permitir que os fornecedores possam 
avaliar se são capazes de fazer a entrega. Da mesma forma, serve com uma 
referencia de controle para o IEB.
2. Escopo da Contratação
O barco deverá ser novo, em alumínio, com 6 metros de comprimento, borda alta, 
viveiro, estrado emborrachado antiderrapante, capacidade para no mínimo 4 
passageiros, com motor novo de 40Hp, cadeiras estofadas de encosto alto, motor 
elétrico (Phantom Marinizado 54 LB) e bateria náutica de 105 A, acompanhado de 5 
coletes e carreta rodoviária.
3. Modelo contratual
O tipo de contrato será por preço fixo, sujeito à apenas uma entrega.

4. Prazos
O barco com motor e carreta deverão ser entregues até 15 de fevereiro de 2013.
5. Critérios de Aceitação - Qualificação da Empresa
Empresa registrada, sem reclamação no Procon e com referências. Importante 
notar o tempo de garantia dado pela empresa ao produto e orientação quanto a 
assistência técnica especializada.
6. Responsabilidade
Gerente Administrativa do IEB.
7. Instalações da Contratada
Não se aplica
8. Local do trabalho ou entrega do produto ou serviço
Na base do Projeto Ariranha em Aquidauana, MS.
9. Outros requisitos
Não se aplica
10. Relatórios e reuniões de acompanhamento
Com 15 dias de antecedência, a empresa deverá notificar o IEB, por email, sobre o 
dia e local da entrega. Um técnico do IEB, designado pelo Gerente do Projeto, 
deverá estar presente para receber o produto e fazer a vistoria. 
11. Considerações gerais
O pagamento será feito a vista, via boleto bancário ou depósito com comprovante 
na conta designada pela empresa. Nota Fiscal deverá ser emitida no valor total da 
transação.


