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TABELA DE PREÇOS E COMISSÕES

Argus Manager

Software online completo de gestão e emissão de notas fiscais.
Site: www.argusmanager.com.br

Descrição do Plano Valor Comissão

Contrato Anual 6x de R$ 220,00 15% valor do Contrato
(R$ 198,00)

Contrato de 6 Meses 3x de R$ 240,00 15% valor do Contrato
(R$ 108,00)

Contrato Livre
(Pagamento Mensal)

R$ 130,00 por Mês 40% primeira
mensalidade (R$ 52,00)

Argus Chef

Software completo de gestão de restaurantes com emissão de notas fiscais.
Site: www.arguschef.com.br

Descrição do Plano Valor Comissão

Contrato Anual 6x de R$ 300,00 15% valor do Contrato
(R$ 270,00)

Contrato de 6 Meses 3x de R$ 330,00 15% valor do Contrato
(R$ 148,50)

Contrato Livre
(Pagamento Mensal)

R$ 180,00 por Mês 40% primeira
mensalidade (R$ 72,00)
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Site Institucional

Site estático contendo as principais informações da empresa, portfólio, contato,
ou qualquer outra informação que não seja dinâmica. Também contém contas
de e-mail com o domínio.

Descrição do Plano Valor Comissão

Desenvolvimento de
uma página

R$ 1.000,00 15% do valor do
desenvolvimento (R$
150,00)

* O site precisa de um servidor e um domínio, para ser hospedado.

Sistemas Públicos

● Portal de notícias (publicação de notícias, envio de boletins por e-mail e
outras informações institucionais). Pode ser adequado para empresas
privadas;

● Portal de transparência (Leis, Despesas, Receitas, Contratos e Licitações
exibidas no site);

● E-SIC (Sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão);
● Sistema de controle de Sessões (Contagem de tempo de Fala, imagem e

informações para ser exibido em TV ou projetor);
● Sistema de controle de estoque com o foco para administração pública de

diferentes secretarias;

Valor do desenvolvimento e mensalidade de acordo com os custos do projeto e
eventuais modificações nas plataformas já produzidas. A comissão varia de
acordo com o valor do contrato.

Site, Sistema ou Aplicativo Específico

Projeto de site, sistema ou aplicativo criado a partir de alguma ideia. Construção
do zero.
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Valor do desenvolvimento e mensalidade de acordo com os custos do projeto. A
comissão varia de acordo com o valor do contrato.

ARGUS COMPUTAÇÃO www.arguscomputacao.com.br

https://arguscomputacao.com.br?utm_source=documento_comissao&utm_medium=footer&utm_campaign=www_arguscomputacao_com_br

