
CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
 

P*ta da Loucura 
 

1. Objeto de Contratação: 
Este orçamento refere-se ao orçamento para contratação dos “P*ta da 
Loucura - Quimbé e Rubim”. 

 

2. Contratação de serviço opcional: 
Vídeo da festa - filmagem, realização, pós produção e inserção na 
internet acresce o valor de 200€ 

 

3. Direitos de reprodução de imagem e/ou nome da atuação P*ta da 
Loucura - Quimbé e Rubim: 
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 “P*ta 
da Loucura - Quimbé e Rubim” e 
“http://www.facebook.com/PDLMUSICPROJECT “ (flyers, convites, 
posters, projecção, etc.) 

 

5. Fotografias e logotipo: 
Toda imagem será fornecida por nós. 

 

6. Sugestões de slogans “P*ta da Loucura - Quimbé e Rubim”: 
Existem vários slogans por nós criados e poderão ser disponibilizados 
para escrita e para rádio. Serão fornecidos mediante requisição. 

 

7. Pagamento de despesas: 
Qualquer deslocação feita para fora da grande Lisboa implica 
pagamento por parte do cliente das despesas de transporte, alojamento 
e alimentação para duas pessoas (2 quartos). Se for contratado algum 
serviço opcional terão de ser pagas as despesas de transporte, 
alimentação e alojamento para a restante equipa. 

 

8. Atuação “P*ta da Loucura - Quimbé e Rubim”: 
Quimbé e Rubim estarão presentes no local da atuação agendada pelo 
menos duas horas antes da hora de atuação. A atuação durará entre 2h 
e 30min a 3 horas. 

. 
9. Tipo de música: 

A atuação incluirá todo o tipo de música considerada divertida: Rock, 
Pop, House, Pimba, Kuduro, Kizomba, Hip Hop, Slows, etc. 

 

10. Valor de faturação: 
Orçamento da atuação dos “P*ta da Loucura - Quimbé e Rubim” é de 
1.600€ (mil e seiscentos euros) para somente 1 (uma) atuação. 
Aos valores orçamentados tem que se acrescentar os 23% de Iva. 



 

11. 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 “P*ta da Loucura - Quimbé e Rubim” 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 dos “P*ta da Loucura - Quimbé e 
Rubim”. 

 

12. 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. 

 

13. Reserva da data 

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

 

14. 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. 

 

15. Raider Técnico: 
- Munição; 
- Jogo de luzes a apontar para zona da atuação; 
- 1 Ecrãn ou 1 Projetor na zona da atuação, de preferência atrás com 
cabo HDMI ou VGA para ligação ao nosso PC; 
- Espaço no centro da mesa de 60 cm de largura por 50 cm de fundo 
para colocação dos nossos equipamentos de DJ; 
- Cabo RCA de áudio para ligar o nosso equipamento à mesa de 
mistura; 
- Ficha tripla disponível para ligar equipamentos; 
- Máquina de fumo na zona da atuação. 

 

 

 

CONTATOS: 
 

www.artistas.com.pt  
Telf. +351 914 706 047 
e-mail: geral@artistas.com.pt 
 

Rubim 
Telf. +351 965 212 031 
e-mai: djmix@artistas.com.pt   


