
À/C (Nome do Cliente) 

Venho pela presente submeter à apreciação de V.Sa. minha proposta de serviços e honorários 

profissionais para os serviços designados abaixo. 

Objetos da Contratação 

(Descrição do ambiente a ser organizado) 

Dados do Cliente 

NOME COMPLETO:  

CPF: 

ENDEREÇO:  

TELEFONES:  

E-MAIL:  

ANIVERSARIO: 

Processo de Trabalho 

DIÁRIAS 

PRODUTOS ORGANIZADORES (Inclusos ou não inclusos) 

DESCREVER BREVEMENTE AS ETAPAS DO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO. 

Valor da Prestação de Serviços

O valor total cobrado pelo projeto de organização acima descrito é de R$ _______________ (escrever 

por extenso). 

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

N.: _______/______ 

Local, Data
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Forma de Pagamento 

(Definir seu padrão de pagamento: a vista, cheque, parcelado, cartão, etc. Geralmente é pedido um sinal 

para reserva da data - percentual a sua escolha). 

Reembolso 

Caso haja algum reembolso ou pagamento a ser feito para o contratado, o mesmo deverá ser realizado 

até o ultimo dia da prestação de serviços. 

(A não ser que já tenha sido combinado outra forma de pagamento). 

Dados Bancários para Depósito do Sinal 

BANCO 

AGENCIA 

CONTA CORRENTE 

Datas Reservadas 

As datas só serão agendadas após o envio do aceite desta proposta e mediante pagamento do sinal. 

Equipe que Efetuará a Organização 

(Caso você necessite levar outra profissional como parceira no projeto, ou algum assistente ou 

estagiário, cite os nomes aqui). 

Incluso na Proposta 

Identificação dos espaços com rotuladora. Envio de imagem fotográfica ao cliente através de e-mail 

dos ambientes finalizados para apoio da manutenção do espaço organizado. 

Condições para Prestação dos Serviços 

O organizador não presta serviços de limpeza. O Cliente deixará disponível um funcionário da 

residência para isso e alguém por ele designado deverá acompanhar a execução dos serviços do 

contratado. 
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Objetos de valor devem ser guardados pelo Cliente em ambientes não expostos á visitação (dinheiro, 

joias, documentos confidenciais entre outros). 

O Cliente, caso não tenha solicitado anteriormente ao organizador, deverá disponibilizar os produtos 

organizadores no início dos serviços de organização. 

Os descartes ou doações podem ser iniciados antes do início dos serviços, pelo próprio Cliente (Ideal). 

A diária do organizador é de _____ horas. 

Caso haja solicitação por parte do cliente para realização de serviços extras, não constantes na 

proposta, que ultrapassem a carga horária contratada, ou se houver atraso no horário de inicio do 

mesmo acarretando, assim, atraso no tempo previsto para a organização, será cobrado valor de R$ 

__________ por hora adicional. 

Em caso de cancelamento da prestação de serviços de organização ate 7 dias antes da data reservada, 

sera devolvido ao Cliente o percentual de _____% do valor pago. 

Autorização para Uso de Imagem 

O Cliente autoriza a organizador ora contratado a usar as imagens fotográficas como ilustração em 

sites, propagandas e marketing promocionais dos serviços de organização de ambientes. Em hipótese 

nenhuma, a Organizadora divulgará o nome, endereço ou qualquer outra informação relativa ao 

Cliente. 

Validade da Proposta 

Esta proposta tem validade de 10 dias. 

Aceite 

O Aceite das proposições verificar-se-á com a aposição da assinatura de V.Sa. na via desta proposta 

dando-lhe a validade de CONTRATO. No caso do Aceite é necessária que nos seja devolvida a cópia 

do presente, datado e assinado, para que possamos dar início aos serviços. 
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CONTRATANTE:

CONTRATADO:


