Proposta de Desenvolvimento de site
Referente ao nosso pacote de serviços - GB Sites
Prezados,
Em atendimento a sua consulta, apresentamos minuta do projeto solicitado. Diante ao
exposto, colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
Equipe GB Sites
Telefone: 61 3626 4339
Site: gbsites.com.br
Facebook: /gbsites.criacao
Twitter: @gbsites
Whatsapp: 61 8593 5335
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Apresentação
A GB Sites é uma empresa que atua no segmento de tecnologia da informação
oferecendo soluções completas em desenvolvimento de sites profissionais.
Com foco de trabalho em Brasília a GB Sites conta com um time de profissionais de
ótima capacidade técnica e um bom know-how no desenvolvimento de sistemas web bem
como em outros serviços correlacionados como criação, manutenção e hospedagem de sites.
Desde sua entrada no mercado em 2008, a GB Sites sempre teve como foco a geração
de resultados para os clientes visando sua total satisfação.
O desenvolvimento de novas técnicas, processos e sistemas além de estudos contínuos
é algo presente no dia-a-dia de nossa equipe, que continuará sua incessante busca pela
perfeição na realização dos serviços prestados, reafirmando sempre o compromisso com
nossos clientes.
Proposta de Desenvolvimento de site
Projeto: Criação de SITE VELOX
SITE VELOX é desenvolvido com base em layout pronto, escolhido pela CONTRATANTE, dentro
dos modelos apresentados pela GB SITES juntamente com o questionário/briefing, solicitados
no ato da assinatura.
Os modelos disponíveis para CRIAÇÃO DO SITE VELOX podem ser visualizados na página
https://gbsites.com.br/criacao-de-sites-responsivos/#modelos.
Estão inclusos na contratação do SITE VELOX:






Sistema integrada com painel wordpress ou a escolha do desenvolvedor
Inclusão no topo e rodapé do layout/modelo escolhido com o nome da empresa ou
logomarca da CONTRATANTE, se tiver.
Layout 100% responsivo para Mobile: Navegação facilitada para Smartphones.

Menu principal com até 07 páginas internas (Conteúdo inserido por nossa equipe):
Páginas internas são as páginas institucionais de texto simples, exemplo: contato, quem
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somos, serviços. Páginas de texto simples não possuem módulos nas páginas, a inclusão
de conteúdo nestas páginas é para texto em edição simples.
Página de contato com formulário contendo até 10 campos
Inclusão do mapa de localização google maps na página de contato
Painel administrativo para gerenciamento do conteúdo via internet
Icones de redes sociais
Manual de uso e treinamento
MÓDULOS E RECURSOS OPCIONAIS Contratados no ato da escolha do plano e
assinatura.

Tecnologia a ser utilizada:
1. Hipertexto: HTML5
2. Folha de estilos: CSS
3. Programação: PHP, Java Script, Recursos Ajax
4. Banco de dados: MySQL
ET APAS E T AREFA S DO PRO JETO

PRAZO S

Instalação do modelo escolhido

5 (cinco) dias úteis

Personalização do modelo

5 (cinco) dias úteis

Ajustes no modelo (se houver)

5 (cinco) dias úteis cada alteração

Criação de banner para slide – Arte
(se houver)

5 (cinco) dias úteis

Ajustes no banner, pós apresentação – Arte
(se houver)

5 (cinco) dias úteis cada alteração

Cadastro de conteúdo (se houver)

5 (dez) dias após etapas de layout/telas/artes

TEMPO MÉDIO PARA CRIAÇÃO DE SITE
Este prazo é a soma de todos os prazos das
etapas de desenvolvimento do site.

Em média 30(trinta) dias úteis

Investimento

: R$ 1350,00
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Outras despesas: (desconsiderar caso já possua hospedagem e domínio).



Hospedagem 5GB - R$ 39.90 Mensal
Domínio – R$ 60,00 anual

Condições de pagamento: 2x iguais no boleto bancário ou transferência.
Termos e demais condições:
Neste plano não fazemos visitas presenciais. Todo nosso contato será feito via e-mail, central
do cliente ou caso surjam dificuldades de comunicação via telefone 61 3626 4339.
Treinamento: A GBSITES realizará um mini treinamento técnico com a cliente, com duração de
20 minutos, através de videoconferência. A cliente irá receber um vídeo tutorial contendo o
que foi discutido no mini-treinamento e manual pdf.
Esse treinamento técnico tem por finalidade ensinar a cliente a incluir, alterar e excluir o
conteúdo do site.
Prazo de teste: O cliente terá o prazo de 07 dias após a entrega do projeto para efetuar testes
no sistema e notificar a contratada. A contratada se compromete a correção de todos os erros
notificados até este prazo.
Validade da proposta: Esta proposta é válida por 15 (quinze) dias a partir de seu envio.
Comunicação: Para o desenvolvimento do projeto o contratante e contratada deverão indicar
representantes responsáveis pela comunicação, troca de informação etc.
Código fonte e direitos autorais: Os códigos fontes e direitos autorais são liberados apenas
para a utilização e não para comercialização.
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