
 

 

 

Exma. Sra. Ana Luisa Costa, 

 

De acordo com os elementos solicitados, apresentamos uma descrição dos custos associados ao desenvolvimento do 

projecto referido. 

 

Criação 
Criação, conceção, maquetização e preparação de artes-finais para produção 

                         

WEBSITE_CRIAÇÃO E PROGRAMAÇÃO 

Criação, concepção, maquetização e programação de website em língua portuguesa, de fácil navegabilidade, de acordo com a 

seguinte estrutura: 

 

Flowchart | Criação 

_ Definição do Flowchart / Grelha. 

_ Criação de layout, concepção, maquetização, elaboração de story boards para animações e preparação para 

construção/programação. 

 

Construção/Programação 

_ As tecnologias consideradas para a implementação foram: PHP 5, JS, XHTML e base de dados relacional MySQL 5.  

_ Preparação de ficheiros digitais do layout para a programação. 

_ Publicação de toda a página web em ficheiros a instalar no servidor. 

 

Backoffice 

_ Estudo e desenvolvimento de base de dados com programação de sistema de backoffice para actualização de textos e 

imagens nas páginas. Programação de interligação entre a página e o mural do facebook. 

 

Desenvolvimento Backoffice 

Backoffice - Plataforma interna de Gestão Backoffice - Plataforma interna de Gestão 

 

Gestão de Conteúdos  

Gestão de a apresentar no website. 

Gestão de Idiomas  

Gestão de Tipos de Musica. Estes conteúdos são depois utilizados na definição dos festivais para possibilitar uma melhor 

pesquisa e estruturação no website. 

Gestão de Festivais a apresentar no website. Cada festival, além da descrição textual terá a sua galeria de imagens. 

Poderá ser definido o estado do festival (Invisível, disponível para reserva e disponível para compra, Arquivado) 

Gestão de Encomendas efectuadas. 

Gestão de Páginas  

 “Contactos”; 

 

Desenvolvimento  Frontoffice  

Página inicial Página inicial do website com: 

• Menu principal; 

• Selecção de Idioma 

• Destaques 

• Links para Redes Sociais 

Páginas de conteúdos Estas páginas serão “Quem somos”, “A equipa”, “Instalações”, “Prémios”,  

“Serviços” e “Contactos” 

Páginas de Festivais Listagem de festivais e possibilidade de visualizar os detalhes de um pacote pretendido. Apresenta além 

da descrição textual do pacote uma galeria de fotografias associadas. 

Faculta navegação pelos festivais por: 

- Tipo de música 

- Localização (Nacional, Internacional) 

Caso esteja disponível para compra permite adicionar ao carrinho. 

Caso esteja disponível para reserva permite preencher um formulário cujos dados são enviados por email para o administrador 

do website para posterior tratamento. 
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ANA LUISA COSTA 

Att.: Sra. Ana Luisa Costa 

Leiria 

 

Data : 2012-AGO-03 

Conta : 10503.AM  

Projecto : PROJECTO DE COMUNICAÇÃO  

Validade : 30 dias. Em caso de aceitação, devolver cópia assinada 



 

 

 

 

Carrinho Páginas que facultam acesso ao carrinho de compras e possibilitam finalizar a encomenda. Os dados preenchidos são 

registados e enviados por email. 

Página de Contactos Página com apresentação dos conteúdos definidos no Backoffice, apresentação de formulário de ontacto 

e mapa de localização Google Maps. 

Método pagamento Paypal  

 

Método pagamento Cartão Crédito - Rede Unicre  

 

Pagamento Cartão de Crédito obriga: 

Contas de Utilizadores/Clientes 

- Registo 

- Conta pessoal 

- Histórico de encomendas 

- Recuperar password 

- Certificado SSL (não incluído, valor normal entre os 30 EUR e 100 EUR) 

- Módulos de gestão no Backoffice 

 

Criação, conceção de conceito gráfico para wesite, com aplicação a estrutura. 

 

Instalação do projeto  

…………………………………………………………………………………………………………….. € 4.250,00 
                                                                                                          

Nota:  

Este orçamento inclui a execução de maquetes não superiores a 3. Não inclui qualquer outro trabalho não mencionado. 

 

 

 

 

 

A estes valores acresce a taxa legal de IVA em vigor 

 

 

Prazo de entrega                  :   A definir 
Condições de pagamento:   50% adjudicação; 50% contra-entrega 

 

  

Concordamos com o presente orçamento, respectivo 

prazo e pagamento, bem como as condições gerais 

em anexo. 

Ana Brito Martins 

Account 

Pedro Santos de Oliveira 

Administração 

O Cliente 
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Condições Gerais Sistema4 

1. Os nossos orçamentos e propostas são válidos por 30 dias. 

2. Aos valores apresentados será acrescida a taxa legal de IVA em vigor. 

3. As propostas serão consideradas adjudicadas quando efetuado o envio via fax, CTT ou e-mail da respetiva proposta, devidamente 

assinada. Quando houver lugar a cobrança de valores com a adjudicação, estes deverão ser liquidados no momento do envio da 

proposta. 

4. Os tempos de execução propostos serão dilatados na proporção direta dos atrasos na receção do material e informações a fornecer 

pelo Cliente. 

5. O tempo gasto pelo Cliente na aprovação de provas ou maquetas, fora das n/ instalações, não é considerado prazo de execução. 

6. As alterações às provas finais por motivos alheios à sistema4, terão custos adicionais.  

7. A correção e aprovação final das peças concebidas cabe ao Cliente, cessando no momento a responsabilidade da sistema4, 

nomeadamente em relação a defeitos de reprodução, expeto quando a produção é assegurada pela sistema4. 

8. Qualquer alteração à estrutura do trabalho aqui orçamentado, será objeto de revisão de preços. Todos os produtos e/ou serviços não 

discriminados neste orçamento serão debitados à parte, incluindo o transporte de produtos, quando efetuado por terceiros. 

9. As deslocações, transporte e entrega de material serão, quando aplicáveis, objeto de orçamento específico. A mercadoria viajará por 

conta e risco do cliente. 

10. Nos valores do desenvolvimento conceptual está incluído a execução e apresentação de maquetas não superiores a 3 unidades. No 

caso de haver necessidade de mais maquetas, estas serão cobradas com um montante mínimo de €100,00 por unidade até outro 

valor a designar, consoante a especificidade da maqueta.  

11. A compra, aluguer e/ou produção, bem como o trabalho de copywriting, tradução, digitalização e tratamento de imagem não está 

incluído nos valores de criação/conceção e produção. Após avaliação das necessidades de cada proposta, poderão ser revistos os 

valores apresentados ou cobrados os valores adicionais referentes aos serviços atrás mencionados. A sistema4 não será 

responsável pela utilização de imagens de terceiros fora do âmbito contratual. 

12. As propostas apresentadas pela sistema4 são sua propriedade até efetiva aquisição por parte do Cliente. Qualquer utilização por 

parte do Cliente, parcial ou total, sem qualquer limite temporal, de conceitos, nomes ou desenvolvimentos apresentados, conduzem 

de imediato à sua aprovação e aquisição nos termos propostos, pelo que a sistema4 procederá à respetiva faturação. 

13. O trabalho desenvolvido pela sistema4 está abrangido pela lei geral de direitos de autor, pelo que em nenhuma circunstância serão 

fornecidos ao Cliente ou a terceiros os ficheiros originais, vetoriais ou editáveis. Estes representam a base de desenvolvimento 

interna do trabalho e são propriedade da sistema4. Ao cliente são garantidos todos os direitos de utilização e reprodução sem 

reservas das artes-finais. 

14. Caso uma proposta desenvolvida conceptualmente pela sistema4, fique na posse do cliente por mais de 60 dias sem reprovação e 

devolução, a sistema4 reserva o direito de proceder à sua faturação nos termos propostos. 

15. A sistema4 compromete-se a manter confidenciais, todas as informações relativas aos projetos em curso e não as revelar ou tornar 

públicas sem a prévia autorização do Cliente. Após o lançamento público, a sistema4 poderá divulgar a sua autoria. 

16. A falta do pagamento dos custos associados ao projeto na data de vencimento da fatura, implica o vencimento de juros de mora à 

taxa legal prevista nos termos previstos no Artº 2º do Decreto-lei 269/98 de 1 de Setembro, na redação introduzida pelo Decreto-Lei 

383/99 de 23 de Setembro. Reservamo-nos o direito de faturar juros de mora ao abrigo da portaria 807-U1/83 de 30 de Julho. Os 

descontos são concedidos sob a condição (resolutiva) do valor da fatura ser pago no prazo fixado. 

17. Quaisquer reclamações relativas à qualidade e/ou quantidade dos trabalhos, ou a defeitos evidentes dos mesmos, deverão ser 

efetuadas, através de carta registada ou fax, dirigido à sistema4, no prazo máximo de 15 dias a contar da respetiva entrega. 

18. A anulação das propostas após adjudicada, só será válida, mediante o envio de carta registada ou via fax para a sistema4, 

mencionando a aceitação da cobrança dos valores totais em causa, no caso de o trabalho se encontrar em curso, ao abrigo do 

procedimento industrial generalizado. 

19. Nos trabalhos de produção gráfica, a sistema4 reserva o direito de fornecer e faturar, a mais, ou a menos até 10% da quantidade 

produzida. 

20. Para todos os litígios entre a sistema4 – Promoção, Publicidade e Marketing, Lda e o comprador, é competente o foro da comarca de 

Leiria, com renúncia a qualquer outro. 
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