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ORÇAMENTO DE DECORAÇÃO 

 
Data do orçamento: _____________ 
Tipo do Evento: Casamento  

Data do evento: ________________ 
Local: Espaço Serra do Mar 

Número de convidados: 120 a 150  

  

Segue abaixo sugestão de produção para casamento passível de ser alterada e personalizada mediante solicitação. 
 

 Para a cerimônia: 
 

- Arranjos em mix de flores do campo com folhagens, demarcando a nave; 
- 01 Arranjo para a mesa de cerimônia; 
- 01 Arco de flores ao fundo do altar com mix de flores; 

- 01 buquê de noiva com flores da época; 

 

   
 

                                                
 

 Para a recepção: 
 

- Arranjos individuais ou em composições as mesas dos convidados;  
- Arranjos de flores e folhagens para buffet; 

- Produção de arranjos para a mesa do café; 
- Produção de arranjos para os lounges, bistrôs e demais ambientes; 
- Um arranjo para cada toalete (feminino e masculino);  

 

       
 

 
 

mailto:debora@deboraprado.com.br
http://www.deboraprado.com.br/


 

Fone (11) 3105-0002 | debora@deboraprado.com.br  | www.deboraprado.com.br 

 
 Mesa de doces: 

 
- Produção de arranjos para a área da mesas dos doces com diversos arranjos com variação de flores; 

 

               
 

 Detalhes de decoração e ambientação: 
 

- Iluminação decorativa com velas nas mesas, aparadores e lounges com lanternas de ferro de diversos tamanhos, luminárias, 
castiçais etc...; 

- Toalhas lisas para as mesas redondas; 
- Tapetes do acervo (sisal ou bege) para os lounges: entrada do salão e lounges internos; 

- Almofadas para os lounges; 
- Taças bico de jaca para as mesas comunitárias; 

 

                
                                                

 Mobiliário incluso na proposta: 
 

- 15 mesas redondas para 8 pessoas cada; 
- 150 cadeiras modelo Tiffany de madeira; 
- 01 sofá clássico de 2 lugares para o lounge interno; 
- 02 poltronas para o lounge interno; 

- 02 módulo para compor o lounge interno; 
- 02 poltronas para a entrada do salão (espera valet); 
- 04 módulos de 1,60 para montagem de lounges bistrôs próximos a pista de dança; 

              
Valor do projeto de decoração sugerido acima: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)            

                                                     
 Detalhes opcionais e de contratação à parte: 

 Lustre com lâmpada de filamentos ou cúpulas de tecido sobre a mesa de doces: R$ 2.000,00; 
 Cordão de lâmpadas para o deck ou para a cobertura branca: R$ 2.200,00; 

 Elementos aéreos com plantas e velinhas sobre a mesa comunitária: a partir de R$ 700,00 cada um;  
 Lustre de ferro com capacidade para 13 velas: R$ 200,00 (duzentos reais); 

 Iluminação decorativa com velas em elemento aéreo no salão (até 60 velas): R$ 800,00; 
 Peças de cerâmica branca para a disposição dos doces: a partir de R$ 20,00 cada; 
 Taças Bico de jaca ou outro modelo (diversas cores): a partir de R$ 2,80 cada (frete sob consulta); 

 Gazebo para a cerimônia: R$ 800,00; 
 Buquê adicional para a noiva com flores da época: A partir de R$ 200,00; 

 Buquê para a noiva com flores nobres / importadas: Sob consulta; 

 
Este orçamento tem validade de 10 dias e poderá sofrer alterações de acordo com o que for solicitado e com o número de pessoas do 
evento. 
Atenciosamente, 

 
Débora Prado 
Débora Prado Flores & Ambientação 
11 – 3105-0002 / 11 99882-9448 
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