
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 

WORDPRESS 

 

Em prosseguimento a nossa negociação, estamos formalizando a proposta de 

prestação de serviços em WordPress. 
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OBJETIVO 

Desenvolvimento de projeto na plataforma WordPress por um time de 

profissionais especializados e experientes. O projeto é composto das bases de 

conhecimento que se seguem. 

 

GESTÃO DE PROJETO 

Garantimos um gerente de projeto dedicado com especialização na plataforma 

WordPress. 

Utilizamos ferramentas de acompanhamento on-line para que todos os 

envolvidos tenham controle em tempo real da evolução das atividades e de suas 

responsabilidades; 

 

DESIGN DE INTERFACE (UX/UI) 

Somos especializados em produzir ótimas interfaces e experiências de 

navegação e usabilidade para os usuários online. 

Nossa equipe de criação é orientada para pesquisar o que existe de mais recente 

em usabilidade e arquitetura de informação, para que seja aplicado no projeto, 

aumentando a possibilidade do cliente alcançar seus objetivos. Todas essas 

práticas são construídas levando em conta o seu público-alvo. 

 

ENGENHARIA DE FRONT-END (CSS3/HMTL5/JQUERY) e WORDPRESS 

Usando boas práticas de SEO, transformamos o design produzido em código 

que será integrado com a plataforma WordPress. Nossa experiência com a 

tecnologia e mais de 250 projetos implantados no decorrer de nove anos de 

experiência pelo nosso time permite o melhor aproveitamento dos recursos da 

plataforma, além de nos possibilitar a criação de soluções inovadoras. 
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EQUIPE QUE ASSINA O SEU PROJETO 

A equipe que atenderá o projeto se divide em três competências:  

1. Líder de projeto 

Guilherme Campos 

Líder executivo, planejamento e arquiteto de informação. 

 

2. Comunicação Digital e SEO  

Daniel Gomes 

Especialista em redação publicitária / institucional e SEO. 

 

3. Engenharia de Front-end 

Toni Augusto 

Desenvolvedor especialista em front-end e WordPress. 

 

 

Para bom andamento do projeto, destacamos que toda troca de informação e 

solicitações, será realizada através do líder do projeto, e a comunicação padrão 

será o e-mail, salvo quando a necessária reunião através de Skype ou presencial. 
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Subtotal

R$720,00

R$1.800,00

R$2.400,00

INTRODUÇÃO:
Segue proposta para o projeto: www.busflix.com.br . Os items podem ser contratados separadamente.

PRODUTOS E SERVIÇOS:

Foto Ref. Item Qtd. Valor unit.

TXT Redação para site
Elaboração de textos para o site baseado comunicação e linha

editoral da empresa.

1 R$720,00 R$0,00

LAY Construção de Layout
Desenvolvimento de layout com elementos gráficos e textual.

15 R$120,00 R$0,00

HTIT Hora técnica instalação e configuração Tema Premium
Instalação e configuração do tema premium do WordPress. Serão

codificados as páginas necessárias para o desenvolvimento do

website, ou seja a parte visível para o usuário.

30 R$80,00 R$0,00

31/08/2017 - Validade: 07/09/2017 Proposta MNTW106 - v14

ITNT Internet Ltda ME
CNPJ: 11.692.925/0001-67
Endereço: Rua Funchal, 538 - 2º Andar - Vila
Olímpia - São Paulo - SP - 04551-060

Contato
Paulo Costa Neto

(11) 3181-6986

Rodrigo Ferreira
Email: rferreira@rioservice.com

RIO SERVICE COMPANY SOLUCOES EM
INFORMATICA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.572.702/0001-40
Endereço: AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR,
126 
DEL CASTILHO - Rio de janeiro/RJ

Resumo da proposta:

Total: R$4.920,00
50% de sinal + 50% em 30 dias:

Entrada de 50,00%: R$2.460,00 (07/09/2017)
2º pagamento: R$2.460,00 (10/10/2017)

1/2



Subtotal

R$297,00

MENSALIDADE (MRR):

Foto Ref. Item Qtd. Valor unit. Duração

SUPWP Suporte mensal para WordPress: 4 horas 1 R$297,00 12 meses

4 horas de suporte e manutenção de site em WordPress para o período de 30 dias não cumulativa. Todo o apoio que
você precisa para tirar suas dúvidas e manter o seu site em WordPress seguro.

OBSERVAÇÕES
Caso seja contratado apenas o item "Hora técnica instalação e configuração Tema Premium" que é referente
ao WebDesign o cliente deverá fornecer o layout e textos.

Suporte - Plano de Assinatura:

R$297,00

MENSALIDADE (MRR)
Data do Pagamento: 04/09/2017
Dia de vencimento: 5
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ADICIONAIS 

PAYPAL 
Em até 12 vezes sem juros através do PayPal 
É possível a utilização de 2 ou mais cartões. 

 
DADOS BANCÁRIO 
Banco Itaú - Agência: 4459 - Conta Corrente 16630-4 

ITNT INTERNET LTDA – ME - CNPJ: 11.692.925/0001-67 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

● Caso o treinamento já incluso nesta proposta não seja suficiente, poderá ser 

contratado à parte horas adicionais. O valor da taxa hora está fixado em R$ 

120,00 (cento e vinte reais). 

● Todos os custos adicionais (caso necessário) para compra de licenças para 

plugins e temas não estão inclusos nesta proposta; 

● A prestação de serviço será iniciada após a confirmação de pagamento da 

primeira parcela ou sinal junto ao nosso departamento financeiro. 

● Para treinamento in-company, custo de locomoção + hospedagem por conta do 

cliente. Horas de locomoção até o cliente serão contabilizadas como horas de 

treinamento. 

 

A 2WP tem o orgulho e compromisso de ser referência em desenvolvimento web 

especializado na plataforma WordPress. Adotamos às melhores práticas na criação de 

sites e SEO. 

 

 

 

Por estarmos de acordo com a presente proposta, assinamos a mesma em duas vias 

de igual conteúdo e teor. 
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