CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1) Este contrato refere-se a prestação do serviço “Elaboração de Relatório de Inteligência Eleitoral”,
celebrado entre o provedor Rogério A S P Vianna, cpf xxx.xxx.xxx=xx e o cliente [identifique-se como
desejar], o qual será entregue ao cliente em até 5 dias úteis a partir do depósito na conta do provedor do
valor pactuado para a elaboração do “Relatório”.
1.1) Está incluído neste serviço uma apresentação de dia inteiro do Relatório para o cliente e sua equipe,
ao custo adicional do transporte se fora de Brasília, e suporte via email no período da contratação do
Relatório ao fim da campanha eleitoral ou outro período pactuado.
2) O “Relatório de Inteligência Eleitoral” é caracterizado pelo conteúdo mínimo definido abaixo, sendo seu
formato e conteúdo de conhecimento do cliente, podendo exemplar demonstrativo ser visto no web site
do provedor (www.inicio.com.br), assim como pode ser visto um “folder” geral e explicativo. O conteúdo
do Relatório irá se referir aos dados do cliente, e outros que ele indicar, sendo pois para ele
personalizado. O Relatório será entregue via email ao cliente em formato MS Word (.doc), de forma que o
cliente terá amplo acesso a sua edição. O Relatório é de propriedade do cliente, que dele poderá fazer o
uso que desejar, desde que indicados que o provedor não tem qualquer responsabilidade sobre eventuais
alteração no seu conteúdo feitas pelo cliente:
APRESENTAÇÃO E RESUMO EXECUTIVO
Capítulo 1: QUADRO GERAL DOS RESULTADOS DA ELEIÇÃO
Capítulo 2: VOTOS DO CANDIDATO E DESEMPENHO POR BAIRRO
Capítulo 3: BAIRROS DE MAIOR VOTAÇÃO, LOCAIS E SUAS CARACTERÍSTICAS SÓCIO-ECONÔMICAS: ANALISANDO
PONTOS FORTES E FRACOS
Capítulo 4: VISÃO GERAL DA VOTAÇÃO: A GEOGRAFIA ELEITORAL DO CANDIDATO
Capítulo 5: SUGESTÃO DE LOCAIS PARA AÇÃO DOS CABOS ELEITORAIS E ASSESSORES
Capítulo 6: COMENTÁRIOS FINAIS
Anexo: TABELAS DE VENCEDORES NOS BAIRROS, IDH DOS BAIRROS, EXEMPLO DE VOTAÇÃO EM LOCAL ESPECÍFICO
Arquivo secundário: contém o mapa geral da geografia eleitoral do candidato, para ser aberto no Google Earth.
3) O Relatório poderá conter outros elementos e informações a pedido do cliente, neste caso podendo ter valor e
prazo de entrega diferentes e negociados entre as partes.
4) O provedor enviará ao cliente Recibo ou Nota Fiscal do valor recebido para a elaboração do Relatório, elaborado
segundo este contrato,
5) Elege-se o foro de Brasilia, DF para dirimir-se quaisquer eventuais discordancias em relação ao cumprimento deste
contrato.

Assinatura do provedor

Assinatura do cliente

Brasília, dia do mês de 201X

