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Qt. Descrição - Produção de Mascote  Dimensões Valor  
Total 

1 Mascote de animação  
 
- Cabeça modelada em espumas vinílicas e de 
borracha extremamente leves, porém resistentes ao 
impacto, revestida a material apropriado, com 
sistema de ventilação no topo da cabeça alimentado 
por pilha de 9V c/ carregador de pilhas incluído. Tudo 
conforme ilustração apresentada. 
  
- Corpo com indumentária conforme ilustração 
apresentada. T-shirt e calção em licra, com 
enchimento fino no interior e emblema oficial. Tudo 
conforme ilustração apresentada. 
 
-Calçado - em espumas sintéticas revestidas a tecidos 
apropriados c/ sola em Eva, conforme vossa 
ilustração. 
 

Para animador c/ 
aproximadamente 

175cm cm de altura, 
ou outra medida 

sugerida pelo cliente 
(o fato oscila 5cm)  

 

 

2.100.00€ 

 
- Fornecimento de saco impermeável com alças para transporte e proteção da mascote. 
- As mascotes são acompanhadas pelas normas e conselhos de utilização. 
 
O recurso a diversos materiais estruturais e de revestimento na execução das mascotes tem como 
objetivo aproximar o mais fielmente possível o fato à ilustração. 
 

 

A estes valores será acrescido o I.V.A. à taxa legal em vigor (23%) 
 
Prazo de execução: 15 a 20 dias úteis (Neste momento apenas conseguimos cumprir com entrega p/ 
meados/finais Janeiro)  
Forma de pagamento: 50% Adjudicação 
                         50% Entrega 
Transporte: A vosso cargo ou acresce o valor de 40.00€ para entrega na morada indicada pelo 
cliente, em Portugal Continental. 
Entrega: Nossas instalações (Senhora da Hora – Matosinhos) 

 

1º Neste orçamento não 
está previsto o custo 
relativo á execução de 
qualquer trabalho que 
sirva de maqueta ou 
qualquer outro não 
previamente acordado. 
 
2º Para entregas na 
Região Norte 
consideramo-nos no 
direito de cobrar as 
deslocações, ao custo de 
0,50 Euros por Km. 
 
3º Para ser considerado 
adjudicado, este 
orçamento deve ser 
devolvido á Linha Limão 
assinado e carimbado 
pelo cliente. 
 
4º Reserva-nos sempre 
que necessário o direito 
de publicar todos os 
trabalhos por nós 
produzidos. 
 
5º Não entregamos nem 
levantamos qualquer tipo 
de mercadoria nem 
fazemos qualquer tipo de 
montagem ou entrega a 
não ser que esteja 
mencionado neste 
orçamento. 

 
Assinatura e carimbo do 
cliente 
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