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Saudações, Prezadx Cliente.

 Temos a honra de apresentar-lhe 

os nossos TERMOS DE SERVIÇO, escla-

recendo para você de forma mais técnica 

sobre como funciona o nosso trabalho de 
caricatura, portanto, é de suma importân-
cia que se faça a leitura na íntegra.

 Qualquer dúvida, estamos à sua 

disposição. Teremos um grande prazer em 
atender você, que quer sair do tradicional.

Att.

Bauru SP, Brasil, agosto de 2019

Foto: Acervo Pessoal
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 Desde o ano de 2013, quando começamos as nossas atividades 

com caricatura ao vivo em eventos, vínhamos atendendo com exclusi-

vidade o Centro-Oeste Paulista, englobando as regiões de Bauru, Jaú, 

Botucatu, Marília, Lins e Tupã.

 No ano de 2018, no qual completamos 5 (cinco) anos de ativi-

dade, expandimos o nosso trabalho para todo o estado de São Paulo 

após a nossa participação na Expo Noivas do Interior 2017 – Edição 

Campinas, atendendo a princípio às regiões de Campinas, São Paulo, 

Presidente Prudente e Araraquara. 

I. Trabalhamos geralmente com eventos de 4 (quatro) horas, que 

atendem uma média de 70 (setenta) a 80 (oitenta) caricaturas de 

busto, e com o pacote combo, que inclui a caricatura digital do(s) 

an' trião(ões), que geralmente é utilizada na confecção de convites, 

lembrancinhas e brindes.

II. A técnica que utilizamos na caricatura ao vivo é a do gra' te sobre 

papel devido à sua rapidez, pegando o que há de mais marcante na 

pessoa que está sendo desenhada naquele momento, em uma veloci-

dade média de 3 (três) a 5 (cinco) minutos por desenho; utilizamos 

papel sul$ te formato A4, gramatura 120 (cento e vinte) ou 40 kg 

(quarenta quilogramas) por ser mais encorpado; entregamos as cari-

caturas protegidas em sacola plástica transparente de alça vazada aos 

convidados ou participantes, e não nos responsabilizamos por danos 

aos desenhos após sua entrega.

III. Caso o tomador opte por contratar um período inferior ao supra-

citado, sendo o mínimo de 2 (duas) horas, o valor a ser cobrado será 

por hora avulsa e a caricatura sob encomenda será um serviço à parte.
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IV. Fazemos a reserva da data mediante pagamento e ' rmamento de 
contrato, no qual o tomador optará pelo pagamento de 50% (cinquen-

ta por cento) do sinal do valor total, ou pelo parcelamento em até 18 

(dezoito) vezes no cartão de crédito em nossa loja virtual.

V. As nossas únicas exigências são um espaço com iluminação, devi-
do à insalubridade do trabalho com caricatura ao vivo em relação à 
saúde dos olhos. O espaço reservado deve ter no mínimo 9 m² (nove 
metros quadrados) e um ponto de energia próximo por precaução, 

onde instalaremos a nossa estrutura para a execução dos trabalhos du-

rante o evento, a qual levamos para o mesmo e é composta por: 1 (um) 
suporte para banner; 1 (um) banner de divulgação; 1 (um) cavalete 
de pintura; 1 (uma) mesa auxiliar; 3 (três) cadeiras dobráveis acol-
choadas; 1 (uma) câmera com tripé; 1 (uma) luminária em caso de 
emergência.

VI. Para eventos acima de um raio de 20 km (vinte quilômetros) de 
Bauru, atendemos apenas 1 (um) evento por dia; caso não possamos 

atender o tomador por excesso de trabalho, agenda particular ou outras 

circunstâncias, indicamo-lo(a) outro(s) pro' ssional(ais) do ramo.

VII. Para eventos fora do município de Bauru, principalmente se estes 

acontecerem após as 18h00 (dezoito horas), já está embutida no valor 

total do contrato a preci' cação do deslocamento, considerando-se os 

critérios para o seu cálculo além das condições adversas de trânsito: 

a) valor do litro do combustível; b) distância a ser percorrida (ida 
e volta); c) tempo previsto de locomoção (ida e volta); d) média de 
consumo do veículo; e) adicional por hora de locomoção em relação 
à hora de trabalho; f) cobrança de pedágio; g) estacionamento do 
local do evento; h) hospedagem. 

VIII. Trabalhamos com as seguintes formas de pagamento: a) depósito 
bancário, transferência ou dinheiro: 50% (cinquenta por cento) de 
sinal no contrato e 50% (cinquenta por cento) na data do evento; 
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b) parcelamento em até 18 (dezoito) vezes* nos cartões de crédito 

pelo PagSeguro, com ou sem sinal de 20% (vinte por cento) no con-

trato. Para pagamento à vista em dinheiro, depósito ou transferência 

bancária, concedemos 10% (dez por cento) de desconto sobre o valor 

total do contrato ao tomador.

IX. Enviamos o contrato digitalizado no formato PDF por e-mail ou 

WhatsApp, com todos os dados do tomador e os dados do evento a 

ser realizado e a nossa assinatura, cabendo ao tomador conferir os 

dados, rubricar, assinar e digitalizar de volta.

X. Documentamos os eventos que cobrimos com caricatura ao vivo 

apenas com o intuito de divulgar o nosso trabalho no site e nas redes 

sociais, levando-se em conta de que a maioria dos clientes tem nos 

procurado justamente através da Internet, e temos a necessidade de 

mostrar para os clientes em potencial o que fazemos e como fazemos. 

Fotografamos e gravamos aproximadamente 15 (quinze) minutos de 

vídeo no máximo, com a câmera e o tripé posicionados geralmente 

atrás do pro< ssional, captando as imagens do mesmo executando o 

trabalho e a reação dos participantes.

XI. Costumamos chegar ao local do evento no mínimo 2 (duas) ho-

ras antes do seu início, para que o pro< ssional deixe toda a estrutura 

preparada para os trabalhos. Dependendo da localidade, o mesmo já 

deixa tudo pronto antes mesmo de fazer o check-in no estabelecimento 

onde irá descansar antes e depois do evento. 

XII. Fazemos a cronometragem do tempo contratado assim que o 

pro< ssional começa a produzir a primeira caricatura durante o even-

to, para termos o controle, assim como fazemos um intervalo de até 

30 (trinta) minutos após decorridos 50% (cinquenta por centro) do 



TERMOS DE SERVIÇO - Danilo Moura Cartuns e Caricaturas

8

tempo contratado, caso seja necessário.

XIII. Para evitar quaisquer constrangimentos e por conta da estrutura 

e dos materiais utilizados durante os nossos trabalhos, o pro< ssional 

não atende de mesa em mesa, levando-se em conta de que nem todos 

os convidados ou participantes gostam ou quererão fazer caricatura. 

Assim também como não oferecemos senha, pois o pro< ssional estará 

atendendo os convidados ou participantes e não terá como o mesmo 

manter o controle do C uxo de pessoas.

XIV. Em caso de hora extra, concedemos uma tolerância de 15 (quin-

ze) minutos para encerrarmos os trabalhos. Passado esse tempo, fa-

ça-se valer o período adicional que é cobrado à parte, junto com a 

quitação do contrato, no valor da hora avulsa.

XV. Fazemos emissão da Nota Fiscal Eletrônica do serviço prestado, 

geralmente no dia seguinte à data do evento.

Cidades onde cobrimos eventos de caricatura ao vivo desde 2013.
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I. Trabalhamos com caricatura digital online, atendendo em todo o 
Brasil, já que a arte pode ser enviada por e-mail ou link para down-
load via WeTransfer, e aplicada em diversas mídias, como e onde o 
cliente quiser.

II. Os valores do serviço de caricatura deverão ser consultados, além 
de  serem regressivos, isto é, quanto maior for o número de caricatu-
ras, menor será o seu valor unitário. No entanto, os valores de sinal, 
via depósito bancário, variam: a) na faixa de até 10 (dez) caricaturas, o 
valor de sinal no pedido é de 50% (cinquenta por cento) do valor total 
do serviço; b) na faixa de 11 (onze) a 20 (vinte) caricaturas, o valor de 
sinal é de 60% (sessenta por cento) do valor total do serviço; c) na fai-
xa acima de 20 (vinte) caricaturas, o valor de sinal é de 70% (setenta 
por cento) do valor total do serviço.

III. A caricatura para uso comercial (para criação de logomarca, por 
exemplo), tem valor diferente do da caricatura para uso pessoal, sendo 
acrescido em 40% (quarenta por cento).

IV. Independente se a caricatura for colorida ou em preto-e-branco 
ou tons de cinza, os valores das caricaturas não mudam, assim como 
todo o trabalho para confecciona-la.  Acreditamos que a caricatura co-
lorida e de corpo inteiro sempre irá chamar mais a atenção, por ser a 
mais pedida pelos clientes.

V. Enviamos o orçamento para o tomador em até 24 (vinte e quatro) 
horas seguintes ao primeiro contato que recebemos, por e-mail, men-
sagem via inbox (Facebook), direct (Instagram) ou WhatsApp.

VI. Começamos o processo de confecção da caricatura somente 
após o tomador: a) confirmar o pagamento via depósito ban-
cário, seja parcial ou total, ou via PagSeguro; b) enviar para o 
e-mail contato@danilomouracartunista.com.br as fotos de rosto e de 
frente, e fotos de corpo inteiro também, para termos noção de propor-
ção, tudo anexado na descrição detalhada de como quer a caricatura. 
As fotos deverão ser nítidas e de boa resolução, evitando fotos 3 x 4 
(três por quatro) e fotos com acessórios (boné, óculos escuros, etc).



TERMOS DE SERVIÇO - Danilo Moura Cartuns e Caricaturas

11

VII. Fazemos um esboço grosseiro, seja no lápis ou direto na mesa 
grá' ca digital, que servirá de guia para o resto dos trabalhos. Em até 3 
(três) dias úteis, o tomador recebe o esboço para aprovação e é nessa 
fase que o desenho pode sofrer os ajustes necessários.

VIII. Uma vez aprovado o esboço pelo tomador, começamos a etapa de 
' nalização, colorização e aplicação de volume no desenho. O cliente 
acompanha todo o processo, do esboço inicial até a sua < nalização. 

IX. O prazo normal de entrega de caricaturas de até 3 (três) pesso-
as, é de até 15 (quinze) dias. Caso o tomador necessite da caricatura 
com urgência, o prazo é de até 7 (sete) dias. Haverá acréscimo de 30% 
(trinta por cento) sobre o valor total do serviço em caráter de urgência 
e o pagamento do sinal será integral no pedido.

X. O prazo de entrega de caricaturas de grupo acima de 3 (três) pessoas 
é variável, de 20 (vinte) até 60 (sessenta dias) em caso de caricatura de 
grupo de 100 (cem) pessoas, por exemplo, dependendo da quantidade 
e da demanda de serviços que tivermos. Aconselhamos que o tomador 
consulte a tabela de prazos para programar encomendas grandes, a 
< m de se evitar surpresas de última hora.

XI. Caso não possamos atender o tomador por excesso de trabalho ou 
por agenda particular ou outras circunstâncias, indicamo-lo outro(s) 
pro' ssional(is) do ramo.

XII. Enviamos a arte da caricatura < nal na resolução de 72 dpi (setenta 
e dois pontos por polegada) para o tomador aprova-la. E caso tenha-
mos que fazer alguma alteração no desenho < nalizado, é cobrado um 
acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o valor total, junto com o 
valor restante.

XIII. Uma vez aprovada a caricatura < nal, salvamos a arte nos forma-
tos PSD, JPEG, EPS, PDF e PNG, no tamanho A3 – 297 x 420 mm 
(duzentos e noventa e sete por quatrocentos e vinte milímetros) – 
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na escala de cores CMYK (padrão grá' co) e na resolução de 300 dpi 
(trezentos pontos por polegada), pronta para impressão, e daí, envia-
mos como link para download via WeTransfer para o cliente, devido ao 
tamanho total dos arquivos ser geralmente superior a 25 MB (vinte e 
cinco megabytes).

XIV. Caso o tomador necessite de uma redução ou ampliação especí-
' ca da arte, fazemo-la sem custo adicional.

XV. Caso a arte seja aplicada em papel fotográ' co ou para uso na web, 
fazemos a conversão de cores para a escala RGB (cores aditivas) sem 
custo adicional. O tomador deverá colocar essa observação ao solici-
tar a encomenda.

XVI. Trabalhamos com as seguintes formas de pagamento: a) Depósito 
bancário (parcial ou integral); b) PagSeguro (venda digitada ou venda 
online no cartão de crédito/débito ou boleto). Para pagamento à vista 
em dinheiro ou depósito bancário, concedemos 10% (dez por cento) 
de desconto sobre o valor total ao tomador; para pagamento parcelado 
via venda online ou venda digitada (com maquininha), facilitamos em 
até 12 (doze) vezes* nos cartões Visa e MasterCard, através do PagSe-
guro. Pagamento com maquininha, apenas para Bauru e região.

XVII. Fazemos emissão da Nota Fiscal Eletrônica do serviço prestado 
logo após a entrega da arte.

XVIII. Oferecemos suporte técnico ao tomador caso este venha a 
perder os arquivos da caricatura em casos como perda de dados com 
queima de computador ou notebook, por exemplo.
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Recebemos por dois anos seguidos o Prêmio Casamentos Awards, do portal
Casamentos.com.br, na categoria Animação, graças aos depoimentos que nossos 

clientes deixaram ao portal sobre nosso trabalho.



TERMOS DE SERVIÇO - Danilo Moura Cartuns e Caricaturas

14

CNPJ nº  26.279.269/0001-42 | Inscrição Estadual nº 209.646.466.110


