MANUTENÇÃO de SITES
Tabela 2017 (última atualização - fev/2017)
 PACOTES DO PLANO AVULSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PACOTE BÁSICO

– Em cada solicitação você poderá incluir, retirar ou alterar:

 10 Fotos em qualquer formato com tratamento básico no Photoshop
 10 Produtos e/ou Serviços (01 imagem + texto fornecidos pelo cliente)
 10 Ofertas e/ou Promoções (01 imagem + texto fornecidos pelo cliente)
 03 Pop-ups ou Banners Animados (texto + imagens fornecidos pelo cliente)
 03 Textos com até 1500 caracteres cada (fonte tamanho 12 e sem espaço)
 01 Vídeo em qualquer formato com até 10 minutos de duração
Exemplo: retirar 05 fotos, incluir 01 vídeo e alterar 01 número de telefone.
Investimento: R$40,00 por solicitação avulsa. ̶ Forma de pagamento: boleto bancário.

PACOTE MÉDIO

– Em cada solicitação você poderá incluir, retirar ou alterar:

 20 Fotos em qualquer formato com tratamento básico no Photoshop
 20 Produtos e/ou Serviços (01 imagem + texto fornecidos pelo cliente)
 20 Ofertas e/ou Promoções (01 imagem + texto fornecidos pelo cliente)
 06 Pop-ups ou Banners Animados (texto + imagens fornecidos pelo cliente)
 06 Textos com até 1500 caracteres cada (fonte tamanho 12 e sem espaço)
 02 Vídeos em qualquer formato com até 10 minutos de duração cada
Exemplo: incluir 06 textos, retirar 13 promoções e alterar 03 banners.
Investimento: R$80,00 por solicitação avulsa. ̶ Forma de pagamento: boleto bancário.

PACOTE AVANÇADO –

Em cada solicitação você poderá incluir, retirar ou alterar:

 40 Fotos em qualquer formato com tratamento básico no Photoshop
 40 Produtos e/ou Serviços (01 imagem + texto fornecidos pelo cliente)
 40 Ofertas e/ou Promoções (01 imagem + texto fornecidos pelo cliente)
 12 Pop-ups ou Banners Animados (texto + imagens fornecidos pelo cliente)
 12 Textos com até 1500 caracteres cada (fonte tamanho 12 e sem espaço)
 03 Vídeos em qualquer formato com até 10 minutos de duração cada
Exemplo: atualizar 27 fotos, incluir 02 vídeos e retirar 32 produtos.
Investimento: R$120,00 por solicitação avulsa. ̶ Forma de pagamento: boleto bancário.

ATENÇÃO! Se a solicitação ultrapassar os valores acima, será realizado um orçamento personalizado.
Cada banner animado não poderá ter mais que 03 camadas diferentes. Para qualquer Pacote Avulso a
inclusão e/ou exclusão de uma página (link) tem um custo a parte de R$15,00 cada.

 PACOTES DO PLANO MENSAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PACOTE BÁSICO (02 solicitações mensais*)
 Neste plano você poderá incluir, retirar ou alterar em cada solicitação:

 10 Páginas ou Subpáginas (somente o link e sem conteúdo)
 15 Fotos em qualquer formato com tratamento básico no Photoshop
 15 Produtos e/ou Serviços (01 imagem + texto fornecidos pelo cliente)
 15 Ofertas e/ou Promoções (01 imagem + texto fornecidos pelo cliente)
 03 Pop-ups ou Banners Animados (texto + imagens fornecidos pelo cliente)
 05 Textos com até 3000 caracteres cada (fonte tamanho 12 e sem espaço)
 01 Revisão de Ortografia e Gramática com até 3000 caracteres
 02 Vídeos em qualquer formato com até 10 minutos de duração cada
Investimento: R$150,00 mensais ̶ Forma de pagamento: boleto bancário.

PACOTE MÉDIO (02 solicitações mensais*)
 Neste plano você poderá incluir, retirar ou alterar em cada solicitação:

 20 Páginas ou Subpáginas (somente o link e sem conteúdo)
 30 Fotos em qualquer formato com tratamento básico no Photoshop
 30 Produtos e/ou Serviços (01 imagem + texto fornecidos pelo cliente)
 30 Ofertas e/ou Promoções (01 imagem + texto fornecidos pelo cliente)
 06 Pop-ups ou Banners Animados (texto + imagens fornecidos pelo cliente)
 10 Textos com até 3000 caracteres cada (fonte tamanho 12 e sem espaço)
 02 Revisões de Ortografia e Gramática com até 3000 caracteres cada
 04 Vídeos em qualquer formato com até 10 minutos de duração cada
Investimento: R$300,00 mensais ̶ Forma de pagamento: boleto bancário.

PACOTE AVANÇADO (02 solicitações mensais*)
 Neste plano você poderá incluir, retirar ou alterar em cada solicitação:

 40 Páginas ou Subpáginas (somente o link e sem conteúdo)
 60 Fotos em qualquer formato com tratamento básico no Photoshop
 60 Produtos e/ou Serviços (01 imagem + texto fornecidos pelo cliente)
 60 Ofertas e/ou Promoções (01 imagem + texto fornecidos pelo cliente)
 12 Pop-ups ou Banners Animados (texto + imagens fornecidos pelo cliente)
 20 Textos com até 3000 caracteres cada (fonte tamanho 12 e sem espaço)
 04 Revisões de Ortografia e Gramática com até 3000 caracteres cada
 08 Vídeos em qualquer formato com até 10 minutos de duração cada
Investimento: R$450,00 mensais ̶ Forma de pagamento: boleto bancário.

ATENÇÃO! Se a solicitação ultrapassar os valores acima, será realizado um orçamento personalizado.
Cada banner animado não poderá ter mais que 03 camadas diferentes. (*) As solicitações mensais que
não forem utilizadas, não se acumularam para o mês seguinte.

 PRAZO, RESPONSABILIDADE E OUTRAS INFORMAÇÕES
Conforme o número de manutenções e a data de recebimento de todo material necessário, o
prazo para acontecer as alterações em seu Site será de até 15 dias úteis. Não realizamos
manutenções e atualizações aos sábados, domingos e feriados.
É de inteira responsabilidade do cliente produzir todo conteúdo e enviar este material para o
seguinte email: faleconosco@valenainternet.com.br. Será enviado um boleto para o email
do cliente, no valor correspondente ao pedido de atualização do Site.
As imagens ou fotos devem conter legenda, descrição, definição da localização no Site e link, se
houver. Os textos deverão estar revisados e nos formatos ".doc", ".docx" ou ".txt". O
Webmaster ficará isento de toda a responsabilidade pelo material que não for entregue desta
forma.
Se for necessário incluir, alterar, corrigir, excluir ou substituir um arquivo, isto deverá ser
informado por Email ou WhatsApp, em um prazo máximo de 48 horas contados à partir da data
de entrega do material. Se esse tempo for excedido, será considerado uma nova solicitação.
Ofertas e/ou promoções com tempo pré-determinado de até 02 semanas, será cobrado apenas
a manutenção e/ou atualização para incluir o anúncio.
ATENÇÃO! Esta tabela estará sujeita a alterações de preços sem aviso prévio.

 OUTROS SERV IÇOS E SA C
Para obter mais informações sobre outros serviços que não constam aqui, solicite um
orçamento. Em caso de dúvidas, sugestões, reclamações, entre outros, fale com o Webmaster
Allexandre Campos por Email ou WhatsApp:

 12 98836-8689 (WhatsApp - somente mensagens)
 faleconosco@valenainternet.com.br
 atendimento de segunda a sexta (09h as 19h)
 www.valenainternet.com.br

