Para : Camara Municipal de Ourem

19 de Março de 2011

Ac.: Dr. João Sousa
Orçamento : 63 / 2011
Assunto : Cotação para Som, Luz e Palcos para Festas de Ourem 2011
Com os melhores cumprimentos,
conforme solicitado vimos por este meio apresentar a nossa melhor cotação para o evento
a realizar na cidade de Ourem nos dias 24, 25 e 26 de Junho de 2011.
Preço Total da Produção……………………………..……………………….……………………10.490.00 euros
Este valor inclui :
 Palco com as medidas 16 mts X 12 mts, com abas laterais e régie coberta, seguindo
todas as normas de segurança da CE e fazendo-se acompanhar de um seguro
qualificado para o efeito.
 Palco secundário com as medidas de 8 mts X 6 mts coberto.
 Som e iluminação profissional consoante os raiders técnicos dos artistas para os três
dias.
 Oferta exclusiva de duas telas de imagem de elevada dimensão com projectores de
imagem profissionais, para emitir os concertos em directo auxiliado de duas câmaras
e dois operadores de câmara também cedido por nós. Estas telas de imagem
serviram também para passarem alguma publicidade que queiram de alguns dos
vossos patrocinadores ou uma mensagem á população de Ourém do actual
presidente antes de cada concerto.

Condições
1. Iva a incluir á taxa legal em vigor
2. Orçamento válido por 30 dias a contar da data acima referida
3. Licenças como : SPA, IGAC, GNR, etc, da responsabilidade do cliente
4. Pagamento : 50 % na adjudicação, e o restante antes do inicio dos espectáculos,
sujeito a contrato
5. Alimentação e estadias por nossa conta
6. Casas de banho junto dos camarins só para uso exclusivo dos artistas por conta do
cliente (mínimo 2 casas de banho individuais), com asseio diário mínimo duas vezes
por conta do cliente.
7. Baias de segurança junto ao palco e régiee por conta do cliente
8. Elementos da segurança junto ao palco durante os concertos e no decorrer da noite
da responsabilidade do cliente
9. Responsabilidade do material após entrada no recinto do cliente
10.Corrente eléctrica trifásica 160 amp por fase mais terra por conta do cliente

11.Passa cabos do palco á régie por nossa conta, conforme normas segurança.

Atenciosamente:
Sergio Rodrigues

