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ORÇAMENTO
À Cybelle Lustosa,

TRT6-PE
Divisão de Comunicação Social

Conforme solicitado apresento proposta orçamentária para prestação de serviço de
design gráfico com alocação de posto no TRT6 na Divisão de Comunicação Social.

Recife, PE, Brasil.
19 de Maio de 2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
ALOCAÇÃO DE POSTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESIGN GRÁFICO
Prestação de serviços com jornada de 6h diárias, de segunda a sexta-feira, pelo
período de 12 meses, totalizando 1800 horas. No valor do contrato devem estar
incluídos os valores referentes às férias, 13º salário, FGTS, contribuição previdenciária, impostos etc.
0. SALÁRIO BRUTO (DESCONTOS 18,02%)
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
1. INSS (ALÍQUOTA 14%)
R$ 621,29 (seiscentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos)
2. IRPF (ALÍQUOTA 27,5%)
R$ 472,29 (quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos)
3. OUTROS DESCONTOS
R$ 0,00
4. TOTAL DE DESCONTOS
R$ 1.093,58 (hum mil e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos)

DOS TERMOS

›

Durante e após o período do contrato todos os fechamentos de arquivos serão de
responsabilidade do contratado;
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›

Quaisquer novas demandas não previstas neste orçamento, deverão ser negociadas entre as partes contratante e contratada em etapa anterior à execução;

›

Caso haja a necessidade de emissão de nota ﬁscal, esta será emitida através do
sistema MEI - Microempreendedor Individual. Favor solicitar contrato social para
eventual ajuste de rubrica (em caso de edital);

›

Caso alguma das etapas de desenvolvimento do projeto venha a ser interrompida
por motivos alheios ao contratado e por tempo indeterminado, o contratado
poderá vir a cobrar uma taxa pela reativação do processo de criação

› Ultrapassado o período de 15 dias após a entrega ﬁnal, quaisquer novas solicitações
de alteração serão cobradas à parte;
›

Caso haja a necessidade de emissão de nota ﬁscal, esta será emitida através do

› O serviço de acompanhamento gráﬁco, quando prestado, será calculado em 10%
aplicado no valor da gráﬁca.
› Não estão inclusos neste orçamento gastos com compra de Domínio e Hospedagem para implementação de Website e/ou a contratação de serviços terceirizados
como Fotógrafos, Redator de Texto, Publicitários, etc.

INVESTIMENTO
›

SALÁRIO BRUTO — R$ 5.500,00

›

TOTAL DESCONTOS — R$ 1.093,58

›

SALÁRIO LÍQUIDO — R$ 4.406,42

Essa proposta foi criada com exclusividade para Cybelle Lustosa e tem validade de 30
dias. Conteúdo, valores e idéias aqui apresentados são de uso exclusivo para
negociações entre o contratante e o contratado.

Clara Simas
Atendimento & Direção de Arte
+55 81 994435665 (WHATSAPP)
CLRASIMAS@GMAIL.COM
WWW.AFIRMADEDESIGN.COM
CLARA SIMAS DA COSTA LIMA - A FIRMA
CNPJ. 18.766.723/000161
CPF 062.080.944-29
RG. 7393761 SDS/PE
BANCO DO BRASIL / Ag. 3108-9 / Cc. 16.088-1
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