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PROPOSTA COMERCIAL 
Nº 10032013 

 
 
 

sexta-feira, 22 de março de 2013 

Obrigado  
Novamente! 

 

 
 
 
 

  

 

Agradecemos novamente pela oportunidade de trabalharmos juntos e 
deixamos claro que queremos ir muito além de projeções, objetivos e 
metas. Queremos celebrar os resultados junto com você e fortalecer 
laços de parceria e amizade.  

Essa proposta foi pensada com o  carinho e consideração que todo o 
tempo que já trilhamos juntos merece. Trabalharemos para que esse 
caminho continue sendo brilhante e gratificante. Por isso, queremos 
deixar mais uma vez, o nosso 

Muito Obrigado. 
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01 
Descritivo 

 

 
 
Descritivo 
da Proposta. 
Conforme solicitado, a Primage ira intensificar o desenvolvimento das atividades 
mensalista da Cismepar (www.cismepar.org.br), o que inclui o desenvolvimento de artes 
gráficas e programação. Inicialmente, será desenvolvido um novo layout para o site da 
empresa, transformando todo o site institucional atual para o modelo de Portal, 
atualmente utilizado nas instituições do mesmo segmento. 

 

Sites Analisados 

 Cisamusep  - cisamusep.org.br 

 TCE   - tce.pr.gov.br 

 

O ponto forte dos sites mencionados acima é a facilidade de acesso a informações de 
âmbito publico, dando mais transparência na administração do consórcio. Além do 
desenvolvimento, programação e publicação do website da Cismepar, a Primage oferece 
uma consultoria completa na gestão de SEO (Otimização para mecanismos de busca) e a 
manutenção do website com o desenvolvimento de artes gráficas ou novas ferramentas 
de interação com o usuário.  
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02 
Investimento 

 

 

Valores e opções 
de Pagamento. 

1º Plano Mensalista 
Abrange no plano mensalista todo o desenvolvimento e manutenção do website e 
sistema de gestão de conteúdo, além de uma completa assessoria digital e suporte 
técnico 8X16, 5 dias na semana. 

 10h   Mês R$ 800,00 

 20h Mês R$ 1.400,00 

 30h Mês R$ 1.900,00 
 

2º 
Prazos Especiais 
Você precisa de um projeto AJATO ? Entendemos que projetos especiais precisam de 
prazos especiais, neste caso oferecemos uma equipe extra para atender suas 
necessidades. Essa opção, inclui apenas o desenvolvimento do website (não esta 
incluso a manutenção). 

 
   PRAZO 60 Dias Úteis R$ 8.000,00 

 
   PRAZO 30 Dias Úteis R$ 9.500,00 

 

 

 

OBS: Esta proposta foi levantada de acordo com as necessidades 
apresentadas previamente pelo cliente e é valida por 30 dias, 
podendo ser reavaliada, em prazos e valores, de acordo com a 
disponibilidade da agência. O tempo avaliado para o 
desenvolvimento do projeto é de 80 Horas. 


