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Desenvolvedor Responsável  
CHARLES MARINHO TEIXEIRA

WEB SITE INTELIGENTE DE LOJA 

VIRTUAL. 

VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS. 

COM INTEGRAÇÃO A CRM

( GESTÃO DE CLIENTES) E  

EMAILS AUTOMATIZADOS MKT DIGITAL

Objetivo:



Soluções
Inteligentes 
e eficientes 
para o seu
Negócio.

Sou consultor Full Service que 

avalia o cenário e os desafios dos 

clientes no ambiente digital e, a partir 

desse entendimento, desenvolvo um 

planejamento estratégico de 

marketing digital e entrego as 

soluções mais adequadas para cada 

demanda.

Charles Marinho
Desenvolvedor e 
consultor digital



Criação e Web Design

Ofereço serviços de criação e design gráfico com alta 

capacidade intelectual: logotipos, marcas, landing pages, 

websites personalizados, solução para e-commerce, 

blogs e portais de todos os tipos.

Tração Digital

Serviços de marketing digital para performance em 

vendas. Nossa equipe é composta por analistas treinados 

e experts em otimização SEO, Facebook/Instagram Ads

e Google Ads..

Serviços em Nuvem

Tecnologia de ponta para a comunicação e 

disponibilidade de sua marca na internet. Nossa 

infraestrutura de servidores possui redundância em 5 

continentes. Hospedagem em nuvem, e-mails 

profissionais e certificado SSL (Secure Sockets Layer).

Soluções
Inteligentes 
e eficientes 
para o seu
Negócio.



Consultoria e Treinamento

Implantação e treinamentos em soluções web 

Bitrix24,Hubspot, Google, Zoho e SuiteCrm

Soluções Web e Aplicativos

CMS High Speed para a criação e web design, ERP para 

gestão própria, solução para e-commerce, CRM High 

Sales, módulo de inbound marketing com automação de 

marketing e vendas, disparador de e-mail marketing 

integrado, plugin para otimização SEO e integrações com 

Google Analytics, Search Console, Google Ads e projetos 

sob medida

Serviços em Nuvem

Tecnologia de ponta para a comunicação e 

disponibilidade de sua marca na internet. Nossa 

infraestrutura de servidores possui redundância em 5 

continentes. Hospedagem em nuvem, e-mails 

profissionais e certificado SSL (Secure Sockets Layer).

Soluções
Inteligentes 
e eficientes 
para o seu
Negócio.



Ciclo do sistema para vendas

Escolha dos  
produtos

Login e cadastro

Checkout

Pagamento via
gateway

Aprovação e  
processamento

Envio do
produto



A solução é desenvolvida para atender o
interesse do usuário. O cliente é dono do
software( Aplicação e fonte), o software
será instalado em servidor online.
Plataforma Wordpress

Completo, moderno, flexível e web

Entende-se como  customização a aplicação
dos módulos para atendimento da
necessidade do cliente. Após a análise das
alterações solicitadas é definido um
cronograma de trabalho que garantirá que
o sistema seja implantado de forma rápida
e adaptado.

Customizações aplicadasSoftware de licença livre – GPL



Recursos site e aplicativo
1- Site responsivo ( adaptável a dispositivos móveis)  
2- Layout personalizado
3- Espaço para banners promocionais
4-Cupons de desconto
5- Integração com gateways de pagamento (  
pagseguro – moip  e outros)
6- Recurso de promoções
7-Categoria lançamentos, mais vendidos e 
pacotes
8- Integração a newsletter
9-Integração compartilhamento e curtidas (  
Facebook e WhatsApp)
10-Lista de desejos
11-Filtro por categoria de produtos  
12-Avaliações por produto
13 –Comentários e avaliações de consumidores  
14- Atendimento online chat , ticket e chatbot
com inteligência artificial
15- Atributos do produto( montagem do produto) ,  
personalização e variações
16-Venda por região

17- Controle de estoque 18-Interação 
Transportadoras e correios
19-Artigos e blogs ( gestão de conteúdo )
20- Cadastro e login do cliente
21- Carrinho de compras e checkout  
22- Menu personalizado
23- Aplicativo Progressivo
24- Notificações push
25- Recuperação de carrinho
26- Integração ao HUBSPOT ( CRM )
27 – SEO inteligente 



Para garantir agilidade e qualidade na implantação do sistema, a CME oferece o serviço de análise dos processos de criação
da loja e um levantamento das configurações necessárias para que o sistema atenda, com eficiência, as necessidades da
empresa . O serviço de implantação é executado mediante assinatura de contrato de prestação de serviço de suporte técnico
e os contatos são realizados presencialmente( Negócio do cliente) e através de software de conexão remota ( ou através de
telefonemas ou troca de emails.
Todas as soluções oferecidas podem ser desenvolvidas para a realidade do cliente.
• Mapeamento dos processos, formulários, relatórios e softwares usados.
• Desenvolvimento de categoria dos produtos ,  cadastros e processos das soluções.

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA



PRAZO DE ENTREGA

O Prazo de entrega do projeto inicia-se na aprovação do documento de análise de
requisitos e na proposta de prestação de serviço. O tempo estimado para entrega
do sistema codificado será em até 20 dias, após a aprovação dos mesmos.

.



INVESTIMENTO

SOFTWARE/SERVIÇO VALOR  
DESENVOLVIMENTO  

VALOR ÚNICO

TREINAMENTO  
ONLINE (12 HORAS)  

VALOR ÚNICO

VALOR SUPORTE E  
HOSPEDAGEM  
VALOR MENSAL

Site e aplicativo 
progressivo

R$ 2990,00 - R$ 80,00 Suporte  
técnico e  

hospedagem nuvem.
Servidores CME

Emails

FORMAS DE PAGAMENTO
Parcelamento em até 2x ou a vista. 50% Na assinatura do projeto e o restante na entrega.



Detalhes da implantação
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES DA PROPOSTA

Criação ilimitada de conteúdo 

A proposta contempla a criação ilimitada de conteúdo e 
produtos É responsabilidade do cliente a criação do conteúdo 
após implantação . Imagens ilustrativas de produtos incluso

Suporte técnico ebackup

A proposta contempla o suporte técnico em horário  

comercial a usuários gestores do sistema . Backup diários e  

servidor com disponibilidade 99,5% mensal.

www.akop.co

http://www.akop.co/


Charles M. Teixeira
Desenvolvedor web

Prezados senhores,

• As condições estabelecidas nesta proposta são válidas por 30 (trinta)

dias. Após este período as mesmas poderão ser objeto de reestudo e

confirmação. A mesma é válida para os serviços de Desenvolvimento e

Manutenção do sistema. Para a aprovação e aceite da proposta,

solicitamos que responda ao e-mail e em seguida, aceite os termos de

serviço disponibilizados via email. Deste modo, finalizamos esta etapa de

negociação e ficamos no aguardo de seu estudo e decisão desta proposta.

Charles Marinho Teixeira

CEO CME INFORMÁTICA

Profissional com 10 anos de experiência  

em programação web . Utilizando

linguagens PHP, JAVA e customizações  

CMS WORDPRESS. Fundou em 2011 a  

Startup CME INFORMÁTICA.

31-992605303
www.cmedigital.com.br


