
 

 

 

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Válida por 15 dias após data de envio 

14 de Agosto de 2017 
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Prezado Senhor(a), 
Segue abaixo proposta financeira para a montagem de um portal de notícias profissional. 

1. Pacotes de Instalação 

Softwares & Aplicativos Essencial Premium 

Bimboo - Publicação e gerenciamento de páginas Sim Sim 

Revive - Publicação e gerenciamento de banners Sim Sim 

Poll Daddy - Publicação e gerenciamento de 
enquetes 

Não Sim 

Newsletter - Cadastro/Envio das últimas notícias 
via email. 

Não Sim 

Personalização, diagramação e treinamento Essencial Premium 

Personalização Premium (Cores, tipologia, blocos e 
listas) 

Não Sim 

Quantidade de Blocos de destaque na página Incial Até 15 Até 30 

Quantidade de Listas de publicações 
(Editorias/canais) 

Até 15 Até 30 

Quantidade de Zonas de publicidade 
(Desktop/Mobile) 

Até 20 Até 30 

Diagramação de páginas (Anuncie/Expediente)  Sim Sim 

Modelo de publicação Personalizada 1 Até 3 

Ferramenta Pré-Visualização de Títulos Sim Sim 

Treinamento de Uso de Software Sim Sim 

Versão Mobile Sim Sim 

Valor  R$ 720,00 R$ 1.500,00 

2. Forma de pagamento 

Pacote Essencial 2x de R$ 360,00 (entrada/30 dias) 

Pacote premium 3x de R$ 500,00 (Entrada/30/60 dias) 
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2. Serviços Adicionais 

Nome Valor em R$   

Registro de domínio (Setup + gerenciamento anual) R$ 100,00/ano  

Gerenciamento de comentários (Disqus R$ 480,00  

Moderador de comentários (Facebook) R$ 360,00  

Publicidade do Google no seu site (Google Adsense) R$ 720,00  

ISSUU - Módulo de Gerenciamento/publicação de 
Jornal/Revista Digital 

R$ 1.440,00  

E-mail Profissional Ex. seunome@nomedoportal.com.br R$ 240,00  

Newsletter - Cadastro/Envio das últimas notícias via e-mail R$ 360,00  

Criação/produção de logomarca R$ 720,00  

Mídia Kit (Mapa dos anúncios + apresentação) R$ 720,00  

Google Negócios - Cadastro no Google R$ 360,00  

Streaming de TV e Rádio (Setup) R$ 360,00  

Importação de dados Sob orçamento  

Valor   

 

Modelos disponíveis: 

http://portal1.bimbootemplates.com.br/ 
http://portal2.bimbootemplates.com.br/ 
http://portal3.bimbootemplates.com.br/ 
http://portal4.bimbootemplates.com.br/ 
http://portal5.bimbootemplates.com.br/ 
http://portal6.bimbootemplates.com.br/ 
 
 
Mais Modelos: www.bimboo.com.br 
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3. Hospedagem + Licenciamento de Software + Suporte telefônico 

Nome Valor em R$  

News 1 (5 gb espaço em disco + 25 mil visualizações de página/mês) R$ 149,00/mês 

News 2 (10 gb espaço em disco + 50 mil visualizações de página/mês) R$ 249,00/mês 

News 3 (20 gb espaço em disco + 100 mil visualizações de página/mês) R$ 349,00/mês 

News 4 (20 gb espaço em disco + 200 mil visualizações de página/mês) R$ 449,00/mês 

News 5 (20 gb espaço em disco + 300 mil visualizações de página/mês) R$ 549,00/mês 

News 6 (30 gb espaço em disco + 400 mil visualizações de página/mês) R$ 649,00/mês 

News 7 (30 gb espaço em disco + 500 mil visualizações de página/mês) R$ 749,00/mês 

News 8 (30 gb espaço em disco + 750 mil visualizações de página/mês) R$ 949,00/mês 

News Premium (Servidor próprio) a partir de R$ 1.440,00 

Desconto de R$ 100,00 nos 3 primeiros meses (Exceto plano Bimboo 1) 

Considerações acerca da escolha do plano de hospedagem 

Você deve mensurar a escolha do plano pela quantidade de visitas X quantidade de 

páginas visualizadas/mês: Ex. um portal com 200 mil visitas/mês pode chegar a ter 600 

mil visualizações de páginas/mês, média de 3 páginas visualizadas/visita. 

Visualizações de páginas Excedentes 

● A mudança de plano acontece quando os número de acessos ultrapassa a 

quantidade estabelecida no plano contratado.  

Serviços Inclusos 

● Backup diário 

● Apoio de Uso de software por Telefone 0800 - Grátis para Todo Brasil 

Espaço em disco adicional: R$ 10,00 (1Gb). 
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Não estão inclusos nesta proposta: 

● Produção e/ou compra de fotos, ilustrações, áudios e vídeos; 

● Despesas de viagem para fora da cidade de Campo Grande-MS/Dourados-MS (transporte, 

hospedagem e alimentação); 

● Tradução e adaptação do conteúdo para outros idiomas. 

 
Na expectativa de estar oferecendo a melhor oferta para os serviços solicitados, aproveitamos a 
oportunidade para apresentar protestos de consideração e apreço. 
 
 
Atenciosamente, 
  
 
Paulo Lobo 
paulo@bimboo.me 
Tel: (67) 98111-7788 
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