
 

 

 

ORÇAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DE LOJA VIRTUAL – Data: 03/01/2022 

Com 20 anos de experiência atuamos na web, sempre desenvolvendo sites e lojas virtuais com qualidade, 
pontualidade e profissionalismo. 

Nosso sistema de ecommerce utiliza o método responsivo que se adapta a tablets e smartphones. 

OPORTUNIDADE 
Nosso sistema de loja virtual é otimizado para o Google e outros buscadores, desta forma você terá um melhor 

retorno com mais clientes e muito mais vendas. 
 

DESCRIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE LOJA VIRTUAL 
 

  

 Loja virtual com área de administração para o gerenciamento total: alerta por email de novos 
pedidos, notificação do status do pedido para o cliente, controle de estoque, estatísticas das 
vendas e inserção de “tags” em cada produto; 

 Plugins de pagamento pelo PagSeguro ou Gerencianet ou Mercado Pago, IPag ou PayPal, 
que permite receber através de boleto, cartão crédito ou débito; 

 Forma de pagamento pelo PIX com QrCode; 

 Plugin frete Correios(PAC, SEDEX); 

 Frete via motoboy para Curitiba e Região; 

 Plugin frete grátis para determinados valor de compra; 

 Plugin frete retirar na loja; 

 URLs amigáveis tornando sua loja mais acessível e otimizando-a para os principais buscadores; 

 Busca por produtos dinâmica; 

 Filtro de busca por faixa de preços; 

 Opções para separar os produtos por cores, tamanhos e medidas; 

 Promoções de produtos com programação de datas; 

 Envio de informativos para os clientes cadastrados na loja(depende do servidor de hospedagem); 

 Cupom de desconto para clientes específicos; 

 Compatibilidade com aplicativo de celular para você acompanhar as suas vendas na loja pelo 
celular; 

 Conexão com as redes sociais (Facebook, Instagram e outros); 

 Blog de notícias para postagens de artigos ou notícias; 

 Sistema de chat via Whatsapp para um número de telefone; 

 Processo de otimização SEO (Search Engine Optimization) para um melhor destaque no Google; 

 Treinamento online para gerenciamento da loja virtual. 

 
Observação01: O conteúdo para a loja como: logomarca, textos e imagens dos produtos será 
fornecido pelo contratante. 

Observação02: Inserção de 30 produtos iniciais sendo que o restante poderá ser inserido pelo 
cliente através da administração da loja virtual sem limite de quantidade. 
 

 

 

Valor: R$ 3.000,00 
 
 
 
 
 



Forma de pagamento: 50% para iniciar e 50% ao final ou em até 10x(com juros) no cartão. 
Prazo de entrega: 30 dias após a entrega do conteúdo e da aprovação do layout por parte do contratante. 
Suporte: Gratuito durante 90 dias para dúvidas sobre a administração da loja e erros de scripts e na 
programação da loja virtual. 
 
 

Valores para outros itens opcionais, caso tenha interesse. 
Estes itens não são obrigatórios para a loja entrar em funcionamento e somente serão instalados caso o 

contratante deseje. 
Plugin de Pagamento Cielo Profissional WebService(Pagamento sem sair da loja) = 300,00 + aquisição do 

certificado SSL 
Integração com Tyni ou Bing = 200,00 (requer assinatura com um destes) 

Forma de pagamento boleto Caixa, BB, Bradesco ou Itaú = 200,00 
Plugin Frete via Transportadora: Braspress, Jamef, Total: 300,00 

Plugin de frete por faixa de CEP: 300,00 
Hospedagem para a loja virtual =  30,00 mensais – Inclui o Certificado SSL 

Registro de domínio .com.br ou .com = 60,00 por ano 
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