Orçamento de prestação de serviço

Prazo de validade deste orçamento:
Conforme o Código de Defesa do Consumidor o prazo de validade é de
10 dias a contar da data deste e-mail.
Objetivo da prestação do serviço:_________________________________

Prazo para execução do serviço:
O serviço será executado dentro de 48hs, após a assinatura do
contrato para que possamos providenciar o que for necessário para
a execução do serviço contratado.
Valores e condições de pagamento:
Valor da diária: R$: ____________
Quantidades de Diárias valor total: R$_______________
O tempo da diária em campo é de _________, com inicio as _________
da manhã e termino às ________ podendo se estender caso necessário
até as ________ do dia seguinte realizando um monitoramento de
24hs com acréscimo de ___% no valor da diária em curso, caso haja
a necessidade de continuidade este devera ser autorizado pelo
contratente, onde o valor devera ser acertado ao final do trabalho
executado;
Condições de Pagamento:
Pagamento inicial: R$:_____________ equivalentes a ___% sobre o
total do contrato no ato da assinatura do contrato
Pagamento final: R$:______ equivalentes a ___% do valor final com
a entrega do relatório seja ele positivo ou negativo.

Incluído no valor da diária:

Quantidade de Profissionais
Veículo (com alternância de modelo após o 2º dia),
Combustível,
Alimentação.

O que é fornecido no relatório final?
- Fotos de todo o acompanhamento,
- Vídeos (caso o momento seja propicio para não afetar o sigilo do
trabalho),
- Descrições de endereços frequentados, e outras anotações
importantes sobre o acompanhamento realizado.
- Manteremos contato permanentemente para registro durante a
execução do trabalho caso aja necessidade de ambas as partes pelo
aplicativo whatsapp.
O que consideramos FLAGRANTE ( Em casos conjugais ) :
O flagrante ocorrerá quando o investigado beija outra pessoa de
forma libidinosa ou é surpreendido adentrando a um motel
acompanhado seja do sexo oposto ou do mesmo sexo.
Entraremos em contato imediatamente, para informar a situação de
flagrância, e poderá optar pelo comparecimento ao local do
flagrante.
Atenção: É necessário que reflita bem se quer mesmo presenciar a
traição, pois isso pode ser muito traumático, acarretando muito
sofrimento psicológico.
Se não houver flagrante no prazo contratado o serviço será pago?
Sim... Será, mas ao menos você terá a certeza que naqueles dias
contratados seu companheiro (a) não fez nada de errado e você
poderá acompanhar toda a rotina que será fotografada e gravada em
vídeo caso aja a oportunidade sem afetar o sigilo do trabalho.
Da assinatura do contrato:
A assinatura poderá ser feita pessoalmente se assim o desejar
sendo que na desistência do contrato no local o mesmo fica
obrigado a pagar o valor correspondente à meia diária R$ ________.
O que é preciso para formalizar o contrato
Nome completo – endereço – CPF

CONTRATO EM ANEXO PARA SER ANALIZADO

Estamos a sua disposição para qualquer duvida.

