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Desenvolvimento   para (nome do cliente / empresa / cpf /cnpj)  

Endereço: do cliente  

Esta proposta comercial é para o desenvolvimento de site responsivo com as informações contidas enviadas pelo 

cliente, site institucional, mantendo e seguindo padrão de logo fornecidos e ou site de referência Conteúdo livres 

Artigos em home e seções primárias dentre as mídias teremos novidades, vídeos, notícias, seções especificas, avisos 

entre outros.  

Proposição –  

 - Diagramação e estruturação do conteúdo do website mantendo a identidade visual da empresa 

 - Utilização de práticas de SEO para conciliação com os mecanismos de busca vigentes Google, Bing, 

Yahoo 

 -  Estrutura Básica do Menu: Home, Quem Somos, conteúdos primários e secundários, localidade em 

mapa responsivo  

 -  Website desenvolvido em português  

 -  Website terá painel administrativo para gerenciamento do conteúdo, dinâmico. 

 -   Fornecimento de acesso informações de acessos.  

-   Será desenvolvido sobre as linguagens de programação PHP / XHTML / CSS/ Javascript. 

WordPress 

Na hospedagem da upwebsites e ou da Escolha do cliente (Brasil) 

Estrutura de conteúdo –  

 - Home: Apresentação de imagens   da linha de endereços de parceiros + mapa de localização + 

contato+ anunciantes+ desenvolvimento continuo. Formulário rápido e formulário de inscrição para 

captação de interessados, parceiros e serviços, pesquisas sazonais + Atendimento WhatsApp sempre 

em software responsivo  

 - Quem somos: histórico do condomínio  

 - Produtos:  serviços, notícias, novidades, úteis entre outros 

-  Localização: Mapa Google app 
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- Fale conosco: Formulário software responsivo para celulares e adendos. 

Etapas do desenvolvimento -   

 -  Estruturação da navegabilidade da plataforma construtora  

 -  Formulação da arquitetura das informações, tópicos links e sublinks de imagens e html,css,php 

 -  Download das imagens e informações 

 -  Design das páginas e conteúdo 

 -   Montagem da estrutura xhtml/css 

 -   Serviço feito online no servidor  

 -   Testes de finalização  

 Compromisso do desenvolvedor –  

1. Executar as tarefas acima citadas, a fim de atender aos interesses e expectativas do cliente; 

2. Cumprir os prazos acordados para as etapas do planejamento; 

3*. Prestar assessoria relacionada à manutenção do website , zelando pelas informações contidas no 

mesmo. (*opcional caso exista necessidade de troca de imagens ou conteúdo estático,  sempre acompanhada de orçamento 

prévio) 

Cronograma -  

Entrega do projeto em até 10 dias úteis contados a partir da aprovação desta proposta. 

Algumus dias antes da entrega, o projeto será publicado em ambiente online de desenvolvimento para 

análise, testes gerais e homologação final do website. 

O período para a homologação do projeto será de até 2 dias úteis. 
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Orçamento -  

Descrição Valores Desenvolvimento do website + layout  Desenvolvimento do website + otimização 

SEO + painel administrativo + layout responsivo para tablets e smartphones  

Valor -2250,00 com desconto especial ficando   R$ 1.770,00 divididos em 2 vezes  (+ 450,00 * 

mensais incluso Hospedagem e-mails + seguro site + administração e manutenção incluindo 

composição e inserções, confecção de imagens e serviços correlatos semanais)  O 

desenvolvimento do projeto é iniciado após a aprovação desta proposta comercial. Os arquivos HTML e 

CSS e demais informações que serão geradas para o desenvolvimento do site serão de propriedade 

do cliente. 

Quaisquer características e recursos do website QUE NECESSITAM DE SOFTWARE E OU PLATAFORMAS 

ANEXAS, que não estejam citados nesta proposta serão orçados posteriormente, de acordo com a 

complexidade do desenvolvimento. 

Condições de Pagamento 

Desenvolvimento do portal: Ato / 30 dias vencimento em todo dia 5 do mês ou melhor dia para o 

cliente 

* Escolha do cliente. Só hospedagem 150,00 com seguro site + ANTIVÍRUS  

Hospedagem + seguro + adm  e SEMANAIS  E  sazonais  450,00 reais mensais  

Compra de Domínio em nome do Cliente, pagamento feito para Registro.br. Anuário do direito de uso. 

(a escolher) -  Já realizado  

 

Contato – Estevan Matheus / Afiliado / local  

Telefone: 11 4169-1310/98180-6673 + Afiliado  

e-mail – estevan@upwebsites.net / afiliado 

www.upwebsites.net 
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