
Paraty, 6 dezembro 2019 

 
 
 

  REF: Proposta de serviços fotográficos  
 
 
Prezada Debora; 
 

Conforme solicitado, submeto para sua apreciação a proposta e tabela de preço de 
serviços profissionais de fotografia e design gráfico 

oferecidos pela Agencia DOMAR. 
 

 
A DOMAR OFERECE MATERIAL FOTOGRÁFICO E GRÁFICO PARA POUSADAS, RESTAURANTES, 

EVENTOS, CELEBRAÇÕES, ASSM COMO QUALQUER OUTRA DEMANDA QUE POR VENTURA 
POSSA SURGIR. 

 
 

OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA FEITOS PELA DOMAR, SAO REALIZADOS COM EQUIPAMENTO 
PROFISSIONAL, IMAGENS EM ALTA DEFINIÇÃO, ASSIM COMO TODO O TRABALHO DE EDIÇÃO 

E TRATAMENTO DAS IMAGENS.  
 
 

ABAIXO SEGUE A TABELA DE VALORES E PROMOÇÕES QUE  A DOMAR ESTÁ OFERENCENDO 
PARA UMA POSSIVEL PARCERIA COM O  

POLO GASTRONÔMICO DE PARATY. 
 

TABELA DE SERVIÇOS E PREÇOS - 
 

VALORES FOTOS GASTRONOMIA: 
 

• FOTO AVULSA PRATO/ DRINK                                                 -R$ 50  -   
• PACOTE PROMOCIONAL 4 PRATOS/ DRINK                               - R$ 160  -  
• PACOTE PROMOCIONAL 6 PRATOS                                          - R$ 270 -  

• PACOTE PROMOCIONAL 10 PRATOS                                        - R$ 400  -  
 
 
 * O pacote inclui:  de 5 à 8 fotos de cada prato variando ângulos + 5 fotos de 
ambiente (restaurante) com edição profissional e disponibilização de álbuns virtuais on 
line, de onde o Cliente poderá fazer download das imagens em alta resolução.    
 
A fotógrafa estará à disposição do cliente o tempo necessário para a realização do 
preparo dos pratos e das fotografias. 

No caso de restaurante fora do centro da cidade, 
o valor do transporte por Uber para a locomoção da fotógrafa será acrescentado ao 
valor. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VALORES FOTOS AMBIENTES: 

 



• CASA COM ATÉ 2 QUARTOS                                          - R$ 150  -  

• CASA COM ATÉ 4 QUARTOS                                          - R$ 200  -  
• POUSADA COM ATÉ 6 QUARTOS                                    - R$ 250  - 
• POUSADA COMPLETA COM FOTOS DE TODOS AMBIENTES + CAFÉ DA MANHÃ                                                                      

- R$ 350  -  
 
* O pacote inclui 5 a 8 fotos de cada ambiente variando ângulos 
com edição profissional e disponibilização de álbuns virtuais on line, de onde o Cliente 
poderá fazer download das imagens em alta resolução.   
 
A fotógrafa estará a disposição do cliente o tempo necessário para a realização do 

preparo dos ambientes e realização das fotografias. 
No caso de pousada ou casa fora do centro da cidade, 
o valor do transporte por Uber para a locomoção da fotógrafa será acrescentado ao 
valor. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

VALORES COBERTURA DE EVENTOS / APRESENTAÇÕES / CERIMÔNIAS:  
 

• COBERTURA FOTOGRÁFICA DE ATÉ 1 HORA              -  R$ 150  -  
• COBERTURA FOTOGRÁFICA DE 2H                           -  R$ 200  -  
• COBERTURA FOTOGRÁFICA DE 3H                           -  R$ 250  -  
• COBERTURA FOTOGRÁFICA DE 4H                           -  R$ 300  -  
• DIÁRIA FOTOGRÁFICA  até 8H DE SERVIÇO               -  R$ 500  - 

  
* A cobertura fotográfica inclui todas as imagens realizadas durante a duração do 

evento  
com edição profissional e disponibilização de álbuns virtuais on line, de onde o Cliente 
poderá fazer download das imagens em alta resolução.   
 
No caso de evento fora do centro da cidade, 
o valor do transporte por Uber para a locomoção da fotógrafa será acrescentado ao 
valor. 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VALORES SERVÇOS GRÁFICOS 
 

• cartão de visita                                                                   - R$150 - 
• arte visual cardápio (frente e verso)                                        - R$150 - 
• flyer (frente e verso):                                                           - R$150 - 
• arte visual web (banners, Instagram, Facebook):                       - R$100 - 

 

• Para Identidade visual o orçamento é fornecido de acordo com projeto 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 
• Modificações de datas das saídas, solicitadas pelo Cliente com até 24h de 

antecedência, serão agendadas sem custos adicionais, de acordo com a 
disponibilidade da Contratada. 

 
• Modificações e/ou cancelamentos de saídas agendadas, com menos de 24h de 

antecedência, serão cobradas 30% do valor, de acordo com o orçamento acima. 

 
• Os pagamentos deverão ser feitos pelo Cliente, na conta corrente a ser indicada 

pela Contratada no prazo máximo de até 7 dias úteis após a entrega do material. 
 

(Clientes que optarem realizar o pagamento no dia da realização do trabalho terão 
10% de desconto no valor do serviço) 

 
 
 

------------------------------------------------------------ 
 

   
PROPRIEDADE DOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 
Todos os registros fotográficos serão de propriedade do Cliente, que poderá usá-los 
desde que citada sua autoria.  
 
Creio que a proposta acima atende às suas necessidades. 

 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e 
avaliação de valores para trabalhos mais especifícos.  
 
Nosso portifólio pode ser apreciado pelo instagram @agenciadomar. 
 
Atenciosamente, 

   AGENCIA DOMAR 

Ana Andrade Fotografia 
21-9965-16220  

  

 
anandradefotografia@gmail.com 

 


