
 
Orçamento de prestação de serviço 

 
 
Prazo de validade deste orçamento:   
Conforme o Código de Defesa do Consumidor o prazo de validade é de 15 dias a contar da data 
deste e-mail. 
 
Objetivo da prestação do serviço:  
O presente contrato tem como objetivo a prestação de serviço de Investigação particular para 
coleta de dados e informações visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do  
 
CONTRATANTE 

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 única e de R$: 0.000,00 – Pagamento único na contratação. 
 
Valor do pacote para 00 dias - valor da diária R$: 000,00 - total: R$: 0.000,00 
 
Condições de Pagamento no pacote de 0 diárias:  
 
Pagamento inicial de R$: 0.000,00 equivalentes a 00% sobre o total do contrato no ato da 
assinatura do contrato e de R$: 000,00 equivalentes a 00% do valor final com a entrega do relatório 
seja ele positivo ou negativo. 
 
Da duração da diária em campo:  
 
Diária em campo é de 00h00mim, com inicio as 00h00min da manhã e termino às 00h00min 
podendo se estender caso necessário com acréscimo de 00% no valor da diária em curso por 
horas excedentes, caso haja a necessidade de continuidade este devera ser autorizado pelo 
contratente, o valor devera ser acertado ao final do trabalho executado;  

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 e a localização do profissional via 
posição Google via whatsapp. 

O que é preciso para formalizar o contrato  - Nome completo – endereço – CPF  


