
Proposta Comercial
API de Google Maps



Caro cliente, 

Somos uma empresa baiana sediada no Parque Tecnológico da Bahia, com

experiência de 10 anos na área de tecnologia da informação. Temos

uma equipe especializada e comprometida com a solução final. A nossa

empresa está preparada para atender clientes de pequeno, médio e

grande porte, oferecendo sempre uma solução inteligente, econômica e

inovadora para quem precisa manter ou desenvolver soluções

tecnológicas.

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aguardamos

o seu contato!



Mapas dão um tom profissional à aplicação e para alguns
aplicativos são essenciais, para auxiliar os desenvolvedores Maker
a manter uma alta produtividade na incorporação de mapas em
seus aplicativos criamos um pacote extensivo com as funções do
Google Maps que podem ser usadas no Fluxo de forma simples e
objetiva.

Tecnologia

Através dessas funções você pode utilizar seu MODEM GSM
para enviar mensagens de texto (SMS) independente da
conexão com a internet. Ideal para sistemas sem conexão
com a Internet ou mesmo soluções de contingência para
enviar notificações importantes mesmo quando a internet do
servidor falhar, ou no caso do gateway de SMS ficar
inacessível por qualquer motivo.

Figura 1 Exemplo de Mapa integrado a um sistema em Maker



Aplicações

Dentre as diversas aplicações desta API as seguintes se destacam:

• Localização de endereços de clientes, fornecedores, colaboradores, etc.;

• Vigilância sanitária: Casos de dengue, e outros agravos;

• Imobiliárias: Mapas dos imóveis negociados;

• Transporte de cargas: Monitoração da frota e exibição das rotas;

• Segurança pública: Mapas de criminalidade;

• Meio ambiente: Monitoramento de queimadas e desmatamento;

• Zona Rural: Mapeamento de fazendas e áreas de plantio;

• Marketing: Localização dos outdoor e outras ações de marketing;

• Cobertura de redes sem fio (Torres de celular, WiMax, FM, TV);

• Campanhas políticas: Mapas dos eleitores e distribuição dos votos;

• IPTU: Localização de imóveis e marcação visual do zoneamento;



Valor da API

DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR RENOVAÇÃO

Licença da API do Google Maps
12 (doze) meses de atualização gratuitas

R$ 400,00 Opcional

Tickets de suporte técnico de acordo a política de 
licenciamento vigente

Parcelamento: Até 4x sem juros no cartão de crédito.

Formas de pagamento

Pagamento através de boleto bancário, cartão de crédito (Visa, Master, Hipercard, Diners Club, American Express e BNDES
com parcela mínima de R$ 50,00), ou depósito na conta bancária abaixo identificada:

TITULAR: MAKERPLANET INFORMÁTICA EPP

CNPJ: 11.003.943/0001-94 

Instituição: Banco Bradesco (237)

Agência:  3121-6

Conta corrente:  16891-2



Licenciamento

O licenciamento é feito por pessoa (física ou jurídica) com vigência

de 12(doze) meses, a modalidade é “on-site”, ou seja, a empresa

precisa de apenas 01 (uma) licença para legalizar todos os

desenvolvedores que trabalham nela. Não há limite de utilização por

número de projetos ou royalty (ou qualquer tipo de licença de

runtime) para distribuição dos aplicativos desenvolvidos.

É vedada a distribuição dos códigos fontes da API a terceiros de

qualquer forma.

É vedada a distribuição da licença da API na comercialização dos

sistemas desenvolvidos com código fonte. Para se legalizar, o

comprador do sistema desenvolvido com código fonte deve se

licenciar também com a MakerPlanet.

Atualização

A aquisição da API dá direito a novas versões, tanto para

correções de bugs (atualizações corretivas), quanto para

melhorias (atualizações evolutivas).

Serão fornecidas atualizações por 12(doze) meses a contar da

data de aquisição.



Suporte técnico

O atendimento será feito através de tickets de chamado de

acordo com a política de licenciamento vigente.

Integrações

O suporte às API’s não cobre integrações com sistemas ou

bibliotecas de terceiros, caso necessite que uma necessidade

específica, não relacionada nesta proposta, seja

implementada, entre em contato com o setor comercial para

obter proposta comercial complementar.

Instalação

Os processos de instalação das nossas APIs são muito

simples, e estão descritas no nosso site de documentação:

docs.makerplanet.com.

Havendo a necessidade, uma primeira instalação poderá ser

feita pelo nosso suporte gratuitamente, até 45 dias após a

aquisição da licença. Caso o cliente necessite de uma nova

instalação, esta deverá ser adquirida no valor de R$ 50,00

(cinquenta reais).

Política de 

licenciamento

https://docs.makerplanet.com/display/DDA/Politica+de+licen

ciamento

https://docs.makerplanet.com/pages/viewpage.action?pageId=2031722
https://docs.makerplanet.com/display/DDA/Politica+de+licenciamento


Considerações finais

Os valores já incluem impostos. A Nota Fiscal Eletrônica de serviço (NFS-e) segue por e-mail em até 05 (cinco) dias úteis.

Validade da proposta: 31/12/2018

Atenciosamente,

Makerplanet - comercial@makerplanet.com

Telefones: +55 (71) 3367-4787

Assinatura do Cliente Assinatura do Responsável comercial MakerPlanet




