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A Arte Net é uma agência de criação de Website e Estratégia de Marketing Digital, atuando no mercado a 

mais de 10 anos, oferece soluções inovadoras e produtivas para quem deseja obter sucesso através da 

internet, estabelecida na Rodovia Augusto Montenegro, nº 4300 | Sala 808 Sul, 8º andar - CEP: 66635-110 - 

Belém / PA, Brasil,  CNPJ 13.885.077/0001-38.

CONTRATO PARA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL,  PLATAFORMA IMOBILIÁRIA
 E LANÇAMENTO DE CAMPANHA NA INTERNET

Basta clicar em cada ícone e será direcionado de forma online.

A) 3 CARTÕES DIGITAIS - Com o Cartão Digital você poderá enviar todas suas redes sociais, endereço, serviços e 

produtos a partir de um arquivo convertido em PDF no formato de cartão. O qual lhe permitir você enviar para 

seus contatos através do whatsapp. 

IDENTIDADE VISUAL E DESIGNER GRÁFICO

>> Ferramentas inclusas para a construção do site principal <<
CRIAÇÃO DO SITE MATRIZ COM PLATAFORMA COMPLETA

A) – DO M Í N I O  -  To d o  we b s i te  p r e c i s a  d e  u m  d o m í n i o  co m  s e u  e n d e r e ço  p r ó p r i o  co m o 

(www.minhaempresa.com. ou .br) o mesmo serve para localização e apresentação do seu negócio a partir de 

um único lugar com publicação e renovação anual.

B) – HOSPEDAGEM - Após a construção do seu site, todos os dados como imagens, textos, vídeos e informações, 

são armazenados em um local protegido por senha criptografadas em nuvem, o qual permite uma conexão 

com segura entre seu site e o usuário.

1.1  A CONTRATANTE Susy Prado pelo CPF: 838.337.029-49 está contratando a empresa Arte Net sob o CNPJ: 

13.885.077/0001-38 para a execução e criação dos serviços acordado mediante a proposta posta pelo 

CONTRATADO. Sendo vedada a interferência de terceiros para quaisquer eventualidade na criação e produção 

dos serviços descrito neste contrato;

1 - OBJETO DO CONTRATO

1.2 O(s) serviço(s) deste CONTRATO, a serem realizado(s) pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, serão estes nos 

tópicos presentes abaixo com suas descrições por categoria proposta: 



www.artenet.net atendimento@artenet.net0800 022 7272

na a gegi na tm e i  ê crc io a!V

L) – TRADUTOR DE LÍNGUAS  – Sistema de tradução para 3 tipos de línguas desejada de forma manual ou de 

trocar automática. Para se entender é como se tivesse três diferente sites do mesmo modelo padrão.

I) – CADASTRO DE IMÓVEIS  – Tenha acesso ao painel administrativo da sua plataforma para que possa cadastrar, 

alterar e excluir imóveis do seu banco de dados e gerencie tudo a partir de um único lugar através de um login e 

senha.

F) – GOOGLE MAPS – Tenha seu site cadastrados nas busca de pesquisa do Google mapas e seja encontrado em 

sua região.

H) – FEED DO INSTAGRAM – Com o feed instalado em seu site, você poderá reunir todas as publicações do seu 

instagram direto no site. Assim cada vez que alguém acessar, poderá ver suas publicações do instagram em sua 

página.

C) – MOBILE - Tenha um site que carregue de forma amigável nos mais diversos dispositivos digitais como: 

celulares, tablets e desktop. Não importa o canal, o site estratégico tem um layout que se adapta de acordo com 

o local onde é acessado.

J) – CAPTURA DE LEADS  – Sistema de cadastro de emails para envios de novas atualizações dentro da 

plataforma do site e para email marketing para divulgação de novos empreendimentos.

D) – CHAT ONLINE – Se alguém acessar o seu site e quiser falar diretamente com você pelo whatsapp? Sem 

problemas, nossos planos de site estratégico possuem o botão flutuante. É só clicar e pronto. Cai direto no seu 

whatsapp. Simples assim!

G) – REDE SOCIAIS – Conectamos suas redes sociais ao seu site, assim reforçando a seriedade da sua página em 

diversas plataformas digitais através do link de direcionamento para cada rede social.

E) – EMAIL – Criamos e-mails personalizados com o endereço de nome do seu site, assim tornando muito mais 

profissional seu atendimento ao cliente, todos configurados com auto resposta para e-mails enviados através do 

formulário de contato. Neste plano você tem direito a 1 e-mail personalizado com o endereço do seu site, 

personalizamos também qualquer tipo de e-mail utilizando o Gmail para criação de contas gratuitas, 

configurando até 5 contas.

>> Ferramentas inclusas para a construção do site principal <<
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QUAIS PÁGINAS INCLUSAS PARA PLATAFORMA MATRIZ

C) PÁGINA SOBRE OS CORRETORES - Informações em texto, imagem sobre cada corretor para reforça a 

seriedade da empresa imobiliária.

B) PÁGINA QUEM SOMOS - Informações em texto, imagem e vídeo que descreva a empresa em geral com 

descrição sobre Visão, Missão e Valores.

D) PÁGINA DE IMÓVEIS - Informações em texto, imagem e vídeo sobre imóveis cadastrados com comando de 

busca por categoria e valores.

 

E) PÁGINA DE BLOG - Área para banco de notícias e novidades do seu site com assunto sobre imobiliária, e 

mantenha seus assinantes atualizados através dos emails cadastrados.

A) PÁGINA INICIAL - Contém um resumo de toda a estrutura de informações e conteúdos disponível no site.

G) PÁGINA DE INCLUSÃO - Páginas que serão de importância para a finalização da plataforma, pois informações 

essas que serão passada pelo contratante, com este plano cobre as mesmas restantes. 

F) PÁGINA DE CONTATO - Informações sobre toda sua empresa como endereço, telefone, e-mail e formulário de 

contato.
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E) PÁGINA DE CONTATO - Informações sobre toda sua empresa como endereço, telefone, e-mail e formulário de 

contato.

D) TOUR DE VÍDEO - Vídeo completo sobre o novo empreendimento com cada etapa do projeto

4 SITES INCLUSOS  POR CADA PROJETO NOVO
PÁGINAS INCLUSAS

C) PÁGINA DE GALERIA - Galeria de fotos completa sobre o novo empreendimento

B) PÁGINA DE INFORMAÇÕES - Informações em texto, imagem e vídeo que descreva sobre  o novo projeto do 

empreendimento.

A) PÁGINA INICIAL - Contém um resumo de toda a estrutura de informações e conteúdos disponível no site.

2) Usuários da G-mail patrocinado ( X ) E-mail marketing

3) Sites Parceiros do google com vários formatos de artes prontas( X )

4) Google Business ( X )

1) Google pesquisa ( X )

5) Google Maps ( X )

Todos nossos lançamentos de campanha são mínimos de 3 meses para podermos alcançar todos os 
respectivos resultados necessários.

YOUTUBE ADS  – Reforçando sua marca na maior plataforma de vídeo do mundo, será também veiculada sua 

marca em formatos diferentes, tanto como vídeo quanto imagem.

GOOGLE ADS  – Não só o nome da sua empresa mais também como nomes de serviços e produtos aliado a sua 

marca, serão veiculados nas pesquisas do google para obter um melhor resultado. Veja onde você irá aparecer 

dentro da plataforma do google com o plano ofertado para sua campanha em formato trimestral!

LANÇAMENTO DE CAMPANHA PARA INTERNET POR 3 MESES

Veja alguns modelos e formatos que utilizaremos para a construção do mesmo.

1) Esteja presente quando os clientes pesquisarem vídeos

Os anúncios discovery TrueView são exibidos na página inicial do YouTube ou quando as pessoas fazem 

pesquisas nele. 
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2) Alcance um público-alvo cativo antes de ele assistir a um vídeo

Os anúncios TrueView In-stream são exibidos como um vídeo para as pessoas certas logo antes de elas assistirem 

ao vídeo desejado.

3) Um anúncio em vídeo curto, perfeito para smartphones

Os bumpers têm duração de apenas 6 segundos e são uma boa forma de chamar a atenção das pessoas em 

smartphones. Use-os isoladamente ou junto com uma campanha TrueView.

Utilizaremos as ferramentas de impulsionamento nas plataformas do; Facebook, Instagram, Marketplace e 

Messenger.

Dentro desta categoria será postado;

CRIAÇÃO DE MÍDIA PARA POSTAGEM EM REDE SOCIAL

( 1 ) Vídeo de 30s,45s ou 60s dependente do que será lançado por semana.

Total de ( 3 ) Vídeos mensal

( 2 ) Artes por semana no Facebook e no Instagram.

( 2 ) Artes semanal

FACEBOOK E INSTAGRAM

Será confeccionado a criação de conteúdos com base no plano contratado pelo contratante.

Após fechamento de proposta do contratante com o contratado, será dado início a seu projeto completo com 

prazo de 25 a 35 dias corridos após fechamento baseado nas informações repassadas e aprovadas.

COMO SERÁ FEITO A VEÍCULAÇÃO?

( 2 ) Arte para impulsionamento, sendo de ( 15 ) em ( 15 ) dias dentro de cada mês equivalente ao plano trimestral.

Total de ( 12 ) Artes mensal

Obs. Facebook, Messenger e Marketplace já fazem parte da mesma veiculação postada no impulsionamento do 

próprio facebook através de configurações.
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Obs. Visualização não quer dizer engajamento com o público, isso vária muito do que estar sendo oferecido aos 

futuros clientes e internautas sendo alcançados.

Assinatura da empresa contratada:

Sabemos que não basta apenas criar um conteúdo para publicação, mas sim trabalhar e utilizar as melhores 

metas e estratégias para alcançar o melhor resultado possível. Pensando assim oferecemos a melhor solução do 

mercado para marketing digital, implementando formas inteligente no requisito do seu conteúdo.

Com estimativa de publico alcançado entre 300.000 a 490.000 mil internautas de 15 a 15 dias com base no 

estilo de categoria e interesse apresentados aos internautas, permitindo dentro do seu plano escolhido alcance 

máximo até 1.100.000 um milhão e cem mil usuários visualizando sua campanha no período de lançamento 

por 3 meses.

Banco: BS2 SA 

ESTIMATIVA DE PÚBLICO ALCANÇADO?

FORMA DE PAGAMENTO

Data para cada pagamento: 1º Parcela  como entrada  11/06/2021  |  2º Parcela 11/07/2021   | 3º Parcela 
11/08/2021

Estando de acordo com o combinado o contratante pagará ao contratado o valor de $3.000,00 dolares sendo 

$1.000,00 de entrada no ato da assinatura e mais duas parcelas de $1.000,00 em 30 a 30 dias. Pagamento esse 

que serão feito através de transferência bancária.

______________________________________________ _________________________________________________

Assinatura da contratante:

______________________________________________ _________________________________________________

Dados bancário para deposito ou transferência: 

Titular da conta: EBLADSTON MENDES

Código SWIFT BS2: BBONKYKYXXX

País: Cayman

Número da conta: Ky01091922497 

Data: 11/06/2021

Tratado entre Arte Net e Susy Prado

Banco: The Bank of New York Mellon 

Dados do banco intermediário: 

Código SWIFT do banco intermediário: IRVTUS3N

Código ABA do banco intermediário: 021000018

cpf: 969.194.932-68 cpf: 010.919.224-97

Susy Elaine do Prado
cpf: 828.337.029-49

Andrea B. Panaro
cpf: 013.471.447-64

Ingred G Caravellas
cpf: 009.030.247-80


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

