Rio de Janeiro, xx de julho de 2008.
	A: Telecomunicações Sousa
	Att.: Sra. Maria da Rocha Sousa

	Prezados Senhores

	Conforme solicitado apresentamos para sua apreciação orçamento relativo ao trabalho de criação e arte-finalização para 12 Cartões Telefônicos com temática de Fauna; ao final deste estão discriminadas as condições gerais sob as quais nós trabalhamos.

	Custo do serviço ............................................... R$xx80,00 (xmil, xcentos e oitenta reais)
	
	Condições de Pagamento:
	.14 dias/data

	Condições Gerais:
	. Validade da proposta: 15 (quinze) dias corridos (até 01/08/98).
	. Prazo para realização do serviço: 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação de finalização dos layouts  aprovados anteriormente.
	. Reservamos o direito de utilização das peças para fins de documentação e divulgação do nosso trabalho profissional.
	. A cessão de uso das imagens é feita pelo período de 12 meses, contados a partir da solicitação de finalização. Após este período a TELESousa deverá fazer nova solicitação de uso de imagem e seu respectivo pagamento.
	. Solicitamos que os pagamentos sejam efetuados junto a rede bancária através do Banco Santander Noroeste S.A., agência Central Rio (0174), conta corrente: 506369-01 em nome de Nemo Ltda.
	. Os custos referentes aos recolhimentos de impostos serão de nossa inteira respon-sabilidade.

	Grato pela atenção,





	Amaury Fernandes				De acordo
							Em:     /     /98
Rio de Janeiro, xx de julho de 2008.
	A: Telecomunicações Sousa
	Att.: Sra. Maria da Rocha Sousa

	Prezados Senhores

	Conforme solicitado apresentamos para sua apreciação orçamento relativo ao trabalho de criação e arte-finalização para 12 Cartões Telefônicos com temática de Fauna; ao final deste estão discriminadas as condições gerais sob as quais nós trabalhamos.

	Custo do serviço ............................................... R$xx80,00 (xmil, xcentos e oitenta reais)
	
	Condições de Pagamento:
	.14 dias/data

	Condições Gerais:
	. Validade da proposta: 15 (quinze) dias corridos (até 01/08/98).
	. Prazo para realização do serviço: 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação de finalização dos layouts  aprovados anteriormente.
	. Reservamos o direito de utilização das peças para fins de documentação e divulgação do nosso trabalho profissional.
	. A cessão de uso das imagens é feita pelo período de 12 meses, contados a partir da solicitação de finalização. Após este período a TELERJ deverá fazer nova solicitação de uso de imagem e seu respectivo pagamento.
	. Solicitamos que os pagamentos sejam efetuados junto a rede bancária através do Banco Santander Noroeste S.A., agência Central Rio (0174), conta corrente: 506369-01 em nome de Nemo Ltda.
	. Os custos referentes aos recolhimentos de impostos serão de nossa inteira respon-sabilidade.

	Grato pela atenção,





	Amaury Fernandes				De acordo
							Em:     /     /98
	Rio de Janeiro, 23 de março de 2000.
	A: Latin Delivery Express
	Att.: Srta. Miriam Vargas Nunes

	Prezados Senhores

	Conforme solicitado apresentamos para sua apreciação orçamento relativo ao trabalho de criação, arte-finalização e aplicação de identidade visual para sua empresa; juntamente seguem as condições gerais sob as quais nós trabalhamos.

	Custos dos serviços 
Criação de logotipo, símbolo e assinaturas
........ R$800,00 (oitocentos reais)
Aplicação da identidade visual nas peças (novas)
........ R$100,00 (cem reais)
Aplicação da identidade visual nas peças (repetição)
........ R$25,00 (vinte e cinco reais)
Manual de aplicação (por página diagramada)
........ R$10,00 (dez reais)
	
	Condições de Pagamento:
	.28 dias/data

	Condições Gerais:
	. Validade da proposta: até 07/03/2000.
	. Prazo para apresentação dos layouts iniciais do serviço: até dia 27/03/2000.
	. Os demais valores, referentes as peças necessárias para a complementação do trabalho deverão ser acertados em um futuro contato.
	. Os custos de terceiros não estão inclusos neste orçamento.
	. Reservamos o direito de utilização das peças para fins de documentação e divulgação do nosso trabalho profissional, e esclarecemos que o copyright do trabalho (a propriedade intelectual) nos pertence. Para a empresa contratante fica cedido o direito de uso das imagens para os fins deste orçamento, sem quaisquer outros custos, em todo o território nacional, por período ilimitado a contar da data de aprovação deste orçamento.
	. O cliente tem o direito de solicitar até duas alterações da parte de criação que resultem em retrabalho. A partir da terceira alteração, se necessário retrabalho desta parte, devido as alterações solicitadas pelo cliente, os valores sofrerão um acréscimo de 25%, para custeio deste trabalho extraordinário.
	. Solicitamos que os pagamentos sejam efetuados junto a rede bancária através de boleta de cobrança do Banco Santander Noroeste S.A., agência Central Rio (0174), conta corrente: 506369-01 em nome de Nemo Ltda.
	. Os custos referentes aos recolhimentos de impostos serão de nossa inteira respon-sabilidade.

	Grato pela atenção,
Amaury Fernandes				De acordo
							Em:     /     /2000.

