CARTA PROPROSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Arruda dos Vinhos, 10 de dezembro 2014
REF.: Prestação de Serviços de Consultoria em Meteorologia
Exmo. Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Columbofilia,
tal como combinado na presença do Sr. e do Dr. Joaquim Lopes, venho por este
meio apresentar os meus serviços de consultoria em meteorologia, de acordo com
a sua intenção declarada em março de 2014.
Na hipótese das negociações serem realizadas durante o prazo de validade desta
proposta, ou seja, até a data de final de fevereiro, comprometo-me a cumprir com
base nas discriminações da presente proposta, sendo que após este prazo estará
sujeita às modificações que porventura se sejam necessárias, podendo
eventualmente resultar em novas atualizações.
Ciente de que V. Exa. e o seu elenco Diretivo são livres de aceitar a proposta que
no vosso entender, melhor defende os interesses nacionais da columbofilia, volto
a reafirmar a minha disponibilidade em colaborar com a FPC sempre que
solicitado, noutros moldes a definir, caso a minha proposta não seja aceite.
Aguardando a
cumprimentos,

vossa

decisão,

subscrevo-me

com

os

meus

melhores

[Assinatura Autorizada]
[Nome e Cargo do Signatário]
[Nome da Empresa]
[ Endereço ]

Anexo: Proposta de serviços e honorários.

Proposta de serviços e honoráros
1. DADOS, SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS

1. Prestar informação meteorológica destinado às soltas das Associações
Distritais de Columbofilia, com início nos treinos oficiais e até à última prova.
2. Realização de formação a delegados e coordenadores até três locais
geográficos diferentes em Portugal continental.
3. Elaboração de estudo climático ara cada associação baseado nos seus locais
de solta para a preparação da época desportiva do ano seguinte.
4. Apoio meteorológico ao Derby de Mira.
5. Elaboração de cartas meteorológicas destinadas à columbofilia para
apresentação no sítio da FPC.
5 Estudos sobre o conforto e saúde do pombo-correio em competição

2. CRONOGRAMA DE TRABALHO
Meses 2015
Atividades
Apoio meteorológico
Cartas Meteorológicas
Estudos climatológicos
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3. IMAGENS A SEREM DISPONIBILIZADAS NO SÍTIO DO TEMPO E SOLTAS.
Cada carta tem uma paleta de cores, que representam o risco associado ao
efeito de um determinado elemento meteorológico, que isoladamente e
potencialmente previsivelmente terá. A cor verde representa ausência de risco,
amarelo risco baixo, laranja risco moderado, vermelho risco elevado e preta
inexistência de condições para solta.
As cartas serão atualizadas todos os dias, desde a segunda-feira que antecede as
provas e ou treinos. As cartas terão um salto temporal de 3 horas.

Seguem-se exemplares de cada tipo de imagem. Nestes exemplares, todas as
imagens se referem à previsão para as 06H00 do dia 13DEZ14:

Figura 1 - Vento – direção e intensidade.

Figura 2 - Precipitação – Intensidade (esta apresenta-se com a direção e
intensidade do vento).

Figura 3 – Nebulosidade.

Figura 4 - Risco de formação de nevoeiro.

Figura 5 – temperatura.

4. HONORÁRIOS
A proposta dos serviços de consultadoria perfaz o montante de 7200 € (sete mil e
duzentos euros). A este montante não serão acrescidos de impostos, sendo
emitido mensalmente uma fatura-recibo de 600 € (seiscentos euros).
NOTA: A proposta financeira, ora apresentada, tem validade de 60 dias, contados
da data da sua receção, findo o qual, poderá estar sujeita a modificações.

