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PROPOSTA E CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE
1. Introdução
1.1 Visão Geral
O surgimento da Era da Internet possibilita sua empresa ou organização a expandir seu
alcance para atingir seu público alvo, bem como ajudar seus membros e colaboradores
a contribuir com a instituição de maneira mais eficaz. IVANLIMA.com tem ajudado
com sucesso a projetar e programar websites de muitas pessoas jurídicas no Brasil.
IVANLIMA.com se propõe a fornecer um pacote de serviços envolvendo um website
moderno e atraente que se encaixe no seu perfil de qualidade e profissionalismo
esperados.
1.2 Sobre IVANLIMA.com
IVANLIMA.com conta com experiência profissional de web design e programação
altamente qualificada; oferecendo serviços de registro de domínios, web design,
desenvolvimento de aplicações para a internet e dispositivos móveis, sistemas de
gestão e consultoria. E apresenta em TI a tecnologia que se ajusta as necessidades dos
clientes.
IVANLIMA.com pertence à pessoa física de nome José Ivanildo de Lima, sócio da
ABRAWEB - Associação Brasileira de Profissionais de Internet. Ivan Lima e sua esposa
Eliane Lima são membros da Assembleia de Deus em Santa Rita no município de Nova
Iguaçu – RJ. E atualmente são missionários Johanesburgo, África do Sul.
Para mais informações entre em contato pelo email contato@ivanlima.com.
2. Sobre o Sistema
Nesta proposta estão inclusos:
1. O registro do domínio nacional ou internacional (.COM, .COM.BR, .ORG.BR ou .ORG);
2. Desenvolvimento de um site moderno e responsivo, podendo ser visualizado em
PCs, laptops, tablets e smartphones com painel administrativo, de fácil utilização para
o administrador do mesmo, embutido ao site também terá um sistema de
atendimento online, podendo ter todas as conversas gravadas;
3. Um ano de hospedagem em servidores Linux.
Linguagens de programação utilizadas:
HTML 5.0
PHP 7.0
Java script 1.8.5

Banco de dados utilizado:
MySQL 5.7.6

O sistema dispõe de contas e redirecionamentos de e-mail personalizado para cada
usuário ou departamento da instituição: presidente@seusite.org.br ou
diretoria@seusite.org.br. Cadastro de novos membros, colaboradores ou
mantenedores. Caso haja o interesse numa loja virtual, o site pode ser integrado ao
sistema Pagseguro onde o mesmo disponibiliza produtos ou links de assinatura ou
doação. Para ter uma loja virtual é necessária a solicitação da PROPOSTA E CONTRATO
DE DESENVOLVIMENTO DE LOJA VIRTUAL.

3. Projeto
3.1 Escopos do trabalho
Para a fase inicial do desenvolvimento (a presença online), IVANLIMA.com irá trabalhar
juntamente com o cliente para criar o conceito do design e a definição do conteúdo
para as seguintes páginas (podendo ter mais do que as apresentadas):
Home – Esta página será o ponto de entrada para o site, ela conterá uma área de links
úteis, links de acesso a perfis de rede sociais, últimas notícias postadas e link para área
de acesso restrito do cliente e também link de acesso ao conteúdo restrito para
visitantes registrados. Formulário de registro de newsletter.
A Instituição – Página que conterá uma breve descrição da história da sua instituição.
Serviços – Esta página apresentará de forma clara e objetiva os serviços oferecidos.
Galeria de Fotos/Vídeos – Área destinada à criação de galeria de fotos e/ou vídeos.
Contato – Conterá informações de contato e localização bem como formulário de
contato a ser preenchido pelo visitante.
Integração ao Facebook – O site possui integração ao Facebook podendo facilmente
compartilhar noticias, eventos, e informativos.
É fornecida junto com o site uma Área Administrativa onde o cliente, membros e
sócios podem ter contas para o desenvolvimento de páginas e subpáginas, postagens,
artigos, mensagens, notícias e eventos. Junto com o suporte on-line é fornecido um
pequeno manual explicativo passo-a-passo como administrar e desenvolver tópicos.
Os serviços de web design e Desenvolvimento terão seus valores baseados em
quantidade e valor hora descritos na seção Investimento. Serviços não listados nesta
seção serão considerados adicionais e estão fora do escopo desta proposta, sendo alvo
de uma nova proposta.
3.2 Etapas de trabalho
O projeto descrito na seção anterior será executado de acordo com as seguintes
etapas de trabalho: 1) Apresentação 2) Captação 3) Desenvolvimento 4) Finalização.
Etapa 1: Apresentação - Serão elaborados os protótipos de todas as páginas do
website e da sua identidade visual de acordo com os levantamentos já realizados com
o fornecimento de textos apresentando o histórico da instituição, diretoria, membros,
e informações pertinentes.
Etapa 2: Captação - É fornecido pelo cliente imagens, fotos, e vídeos que serão
exibidos no site. Junto desta etapa está a configuração dos servidores, do sistema e
criação do banco de dados que armazenará as informações.

Etapa 3: Desenvolvimento - Baseando-se nos protótipos elaborados na etapa anterior
as páginas do website serão construídas, codificadas e integradas na ferramenta de
gestão de conteúdo. O próprio cliente acompanha esta etapa de perto dando
sugestões e as mesmas se ajustando as necessidades do layout do site.
IMPORTANTE:
Caso a instituição seja não governamental e sem fins lucrativos o domínio deve-se ser
registrado como www.suainstituição.org.obr e com isso a empresa que controla os
domínios .BR no Brasil, e exige o envio de documento que comprove a natureza
jurídica da instituição. É dado todo o suporte a instituição de forma que o registro saia
de forma rápida para a preparação do ambiente virtual do sistema.
Domínios internacionais como .org não exigem tais documentos.
Etapa 4: Finalização
Depois de desenvolvido o website o mesmo será publicado no servidor com todas as
informações fornecidas e disponibilizado ao público.
4. Período de Desenvolvimento
4.1 Período
Apresentação
3 dias

Captação
3 dias

Desenvolvimento
7 dias

Finalização
1 dia

4.2 Imprevistos
Dependemos de alguns requisitos para alcançarmos o período informado acima,
porém o processo de configuração e desenvolvimento do ambiente depende de uma
boa comunicação, boa conexão com a internet, bom tempo (ausência de chuvas fortes,
trovões ou relâmpagos, etc.).
5. Investimento
5.1 Investimentos do Projeto
O valor para o desenvolvimento desse projeto é de R$ 1150,00 (hum mil cento e
cinquenta reais) já com todos os serviços inclusos nesta proposta. Envolvendo o
registro, desenvolvimento e hospedagem.
5.2 Formas de Investimento
A forma de investimento adotada será da seguinte forma:
1) Depósito bancário:
30% no ato da assinatura do contrato;
70% quando da conclusão, implantação e treinamento na ferramenta de gestão de
conteúdo. As contas bancárias estão na folha de assinatura deste contrato.
2) Cartão de crédito via Pagseguro
O valor do contrato pode ser pago mediante cartão de crédito podendo ser divido em
até dez vezes (10x) e é fornecido um link para a transação.

4. Período do Contrato
Este contrato tem a validade de um ano (1) a partir da data que foi assinado por ambas
as pessoas jurídicas ou físicas.
5. Dúvidas
Caso haja alguma dúvida com relação a algum item ou seção desta proposta ou mesmo
dos serviços aqui oferecidos, elas poderão ser esclarecidas através dos contatos
abaixo.
E-mail: contato@ivanlima.com
Whatsapp: +27 83 613 9385
5. Agradecimento
Muito obrigado pela atenção dada a este documento e mais uma vez reafirmo o
compromisso na prestação dos serviços e a disponibilidade para realizá-los.

Ivan Lima
Webmaster

CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE
Preencher o formulário abaixo com letra de forma e legível.
Escanear e enviar esta folha para o e-mail contato@ivanlima.com.
Uma cópia será tirada e enviada com a assinatura do CONTRATADO.
Responsável:

CPF:

E-mail:

Telefone (com DDD):

Celular:

Endereço Completo:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Instituição:

CNPJ:

Telefone (com DDD):

Celular:

Endereço Completo:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Domínio:
www._________________________________________________

CEP:

Obs.: É feita uma pesquisar para ver a disponibilidade do domínio que pode ser
registrado como: .com.br, .org.br, .com ou ainda .org. Quanto mais rápido registrarmos
mais teremos a chance de obter o domínio desejado.

Eu, citado acima como o responsável pela aceitação deste contrato solicito a partir da
data da assinatura deste contrato o desenvolvimento de website para a nossa
instituição com os recursos oferecidos bem como a forma de investimento abaixo
assinalada.
Registro de domínio .ORG.BR ou .ORG;
Desenvolvimento de website moderno e responsivo;
1 ano de hospedagem em servidores Linux.
Depósito bancário em Conta Poupança:
( ) Banco do Brasil: Agencia 1643-8 CP 9300-9 Variação 51
José Ivanildo de Lima - CPF 030.446.934-38
( ) Bradesco: Agencia 3402 CP 1011474-8
José Ivanildo de Lima - CPF: 030.446.934-38
Cartão de crédito através do Pagseguro:
( ) Solicito o envio para meu e-mail o link para investimento através do Pagseguro.

_______________________, _____ de __________________ de 2017.
(local)

____________________
Responsável

(dia)

(mês)

____________________
José Ivanildo de Lima

