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CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

 

 

 

1. Objeto de Contratação: 

Este orçamento refere-se ao orçamento para contratação da “ Ianina khmelik” 

 

2. Contratação de serviço opcional: 

 Vídeo da festa - filmagem, realização, pós produção e inserção na internet 

acresce o valor de 500€ 

 

3. Direitos de reprodução de imagem e/ou nome da atuação “Ianina khmelik ” 
O valor do orçamento é para os direitos de utilização da imagem e do nome 

para apenas um (1) evento. 

 

4. Nome a utilizar: 

Em toda a comunicação do evento, deverá ser colocado o nome “Ianina 
khmelik ” (Flyers, convites, posters, projecção, etc.) 

 

5. Fotografias e logotipo: 

Toda imagem será fornecida por nós. 

 

6. Pagamento de despesas: 

Qualquer deslocação feita para fora da grande Porto implica pagamento por 

parte do cliente das despesas de transporte, alojamento e alimentação para 

duas pessoas (quarto single ). Se for contratado algum serviço opcional terão de 

ser pagas as despesas de transporte, alimentação e alojamento para a restante 

equipa. 
 

7. Atuação “Ianina khmelik  ” 

A Andreia estará presentes no local da atuação agendada pelo menos duas 

horas antes da hora de atuação.  

. 

8. Tipo de música: 

Violino 

 

9. Valor de faturação: 

Orçamento da atuação da “Ianina khmelik” é de 950€ (Novecentos e cinquenta 

euros) para somente 1 (uma) atuação 45 minutos e 650 € actuação em 

conjunto com grupo de fados ou Pianista. 

Aos valores orçamentados tem que se acrescentar os 23% de Iva. 

 
 

10. Condições do pagamento: 

10.1 - 50% do valor orçamentado será pago no dia da adjudicação. Só depois 

de adjudicado é que se pode utilizar a imagem e nome “Ianina khmelik ” em 

qualquer modo de emissão, difusão ou publicação. 

10.2 - Os restantes 50% do valor orçamentado será pago no dia 

do serviço, antes da atuação da “Ianina khmelik ”. 

 

 

 



 

 

 

 

11. Confirmação do serviço: 

A execução deste trabalho implica a aceitação deste orçamento e as suas 

condições. Caso sejam aceites as condições propostas neste orçamento, 

agradecemos confirmação pela mesma via e ao pagamento dos 50% de 

adjudicação. 

 

12. Reserva da data 

As opções sem confirmação até 30 dias anteriores à atuação serão consideradas 

anuladas. 

 

13. Anulação e adiamento de data já adjudicada. 

Depois do pagamento da adjudicação (50%), caso o evento seja cancelado, não 

existirá direito a retorno da adjudicação. 

Caso a data seja alterada para outro dia o valor mantem-se válido. 

 

14. Raider Técnico: 

A ser enviado por nosso departamento técnico caso a caso posteriormente a 

confirmação. 

 

CONTATOS: 

 

www.artistas.com.pt  
Telf. +351 914 706 047 

e-mail: geral@artistas.com.pt  

 

Vídeos: http://youtu.be/_jOs7KTmO34   http://youtu.be/1hB43aNGBUc  
 
              http://youtu.be/w_FD9-tFICQ      http://youtu.be/ZTXRcc1pY3w  
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