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Capítulo 01 - Introdução
O Preço Certo foi desenvolvido para ajudá-lo a calcular corretamente o preço de venda dos seus produtos (ou serviços), de
modo que após pagar os impostos sobre a venda, comissionamentos, financiamento das vendas, fretes, custo de aquisição do
produto e demais despesas de venda, você obtenha o resultado esperado (lucro).
Esta é uma aplicação “multiplataforma”, ou seja, existem versões do Preço Certo para os seguintes sistemas operacionais:
•
•
•

Windows
macOS (OS-X)
iOS/iPadOS (iPhone/iPad):

Windows

macOS

iPad (iPadOS)

iPhone (iOS)

Nas próximas páginas1 apresentaremos os principais recursos do Preço Certo, mas, se após ler todo esse documento você ainda
tiver dúvidas na utilização do aplicativo, poderá entrar em contato pelo e-mail suporte@tr7.com.br 2.

1

2

A aparência das telas no seu dispositivo pode ser diferente das apresentadas nesse manual, porém, elas conterão praticamente as mesmas informações. Se
você não localizar uma opção na versão para seu sistema operacional é porque ela não teria funcionalidade no seu dispositivo e, por isso, não está disponível
(exemplo: botão de licenciamento quando a aplicação está sendo executada no iOS ou no iPadOS).
Pode envolver custos adicionais de consultoria e/ou suporte ao usuário e está disponível somente por e-mail.
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Capítulo 02 – Roteiro de utilização
É muito simples utilizar o Preço Certo, localize o ícone do aplicativo no seu computador (ou no seu dispositivo):

Clique (ou toque) o ícone e você verá a tela inicial do aplicativo:

Modo claro

Modo escuro

Está é a tela principal e basta digitar o preço de aquisição do produto que você irá revender (ou de um serviço) que, utilizando
as taxas definidas em suas condições comerciais, o Preço Certo exibirá o preço sugestão de venda (veremos a tela de definição
das condições comerciais no próximo capítulo).
Nesta tela você encontrará os seguintes botões:
Utilizando o valor de compra digitado nesta tela, esse botão calculará o preço de venda que seja suficiente para
“pagar” todas as despesas decorrentes da venda (impostos, fretes, financiamento, devoluções, etc.) e que
ofereça a rentabilidade esperada (lucro).
Seleciona a tela de digitação do valor de compra do produto (ou do serviço) e cálculo do preço de venda (sempre
que for pressionado você retornará para a tela acima).
Exibe a análise detalhada do preço de venda sugerido e do preço de venda que será praticado (esse botão só
será habilitado após você clicar no botão de cálculo do preço).
Define as taxas que devem ser utilizadas no cálculo do preço de venda como: percentuais de impostos, fretes,
comissionamentos, devolução, taxa de financiamento da venda, prazo médio de pagamento, etc. Aqui também
definimos o percentual de resultado que desejamos ter sobre o preço de venda (lucro).
Exibe um pequeno resumo de funcionamento do Preço Certo.

Exibe o manual de utilizado do Preço Certo. Esse botão ficará oculto se o manual de utilização (Preço Certo.PDF)
foi eliminado do seu computador e, se isso ocorrer, você poderá acessar o manual a partir da página da TR7
(www.tr7.com.br).
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Registra a sua licença de uso do aplicativo (dados de registro) 3. Esse botão está disponível apenas na versão
para o Windows. Este botão não será exibido se o aplicativo foi licenciado pela App Store (iOS ou iPadOS) ou
da Mac App Store (macOS), pois, ao adquirir o Preço Certo na loja de aplicativos da Apple, ele será licenciado
automaticamente pela Apple.

Observação: Na versão para Windows, no rodapé da tela, será exibido um alerta informando que é preciso adquirir uma
licença de uso do aplicativo4. Quando o Preço Certo estiver licenciado, esse alerta será substituído pelo nome do
usuário licenciado.
Abaixo está um exemplo da tela para o Windows:

Essa mensagem será exibida
até que você adquira uma
licença de uso do Preço Certo 5

3

4

Utilize esse botão para
cadastrar sua licença de uso
no Preço Certo 4

Você poderá adquirir sua licença de uso diretamente no site da TR7. Para isso, visite o site www.tr7.com.br e clique no botão de compra na página do Preço
Certo (tome o cuidado de licenciar a versão compatível com seu o seu sistema operacional). Lembre-se que a versão para o iOS (iPhone), iPadOS (iPad) ou
macOS só poderá ser adquirida na loja de aplicativos da Apple (App Store ou Mac App Store)..
Conforme descrito na licença de uso do Preço Certo, para o Windows você poderá testar (avaliar) o aplicativo, sem custo, durante 10 dias. Após esse prazo,
você deverá adquirir uma licença de uso do Preço Certo ou desinstalá-lo do seu computador. Você não verá o nome do usuário licenciado nas versões
adquiridas diretamente da App Store (iOS/iPadOS) ou na Mac App Store (macOS).
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Capítulo 03 – A tela de definição das taxas
Antes de calcular o preço sugestão de venda, você precisa informar as taxas que deverão ser utilizadas no cálculo (também
conhecidas por “condições comerciais”). Para definir essas taxas, clique (ou toque) o botão

:

Nesta tela você deverá informar, na segunda coluna, os percentuais (ou prazos) para cada uma das taxas indicadas:

Essas taxas são divididas em:
Despesas de venda: Aqui são definidos os percentuais que serão aplicados sobre o preço de venda. Essas taxas são:
• Comissão: é o percentual de comissionamento de vendedores ou representantes comerciais.
• Encargos comissão: neste campo deve ser informado o percentual total dos encargos sociais (INSS, FGTS, férias, etc.)
que incidem sobre as comissões pagas aos vendedores (se não houver encargos sobre a comissão, deixe esse campo
com zero).
• Fretes: indica o percentual estimado de frete sobre o preço de venda. Você pode, por exemplo, usar o percentual mensal
médio de gastos com frete.
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• Perdas: Informe o percentual médio de perdas decorrentes de problemas na linha de produção, perdas durante o
transporte ou qualquer outro tipo de danificação que possa ocorrer na entrega do produto ao comprador.
• Devoluções: deverá ser informado o percentual médio de devoluções dos produtos comercializados.
• Outras taxas: caso exista alguma outra taxa que deve ser aplicada sobre o preço de venda como, por exemplo, despesas
com publicidade, seguros de remessa, etc., você deverá informá-la neste campo.
Impostos e contribuições: são as taxas, impostos ou contribuições que incidem sobre o preço de venda. Preencha apenas as
taxas que se aplicam à situação tributária da sua empresa. O Preço Certo aceita os seguintes impostos:
• ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
• PIS (Programa de Integração Social)
• COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)
• IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)
• CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)
• Adicional CSLL (Adicional sobre a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido)
• SIMPLES (Sistema Simplificado de Arrecadação de Impostos, ou SIMPLES NACIONAL ou, ainda, SUPERSIMPLES).
• ISS (Imposto Sobre Serviços)

Despesas de estrutura: são as taxas aplicadas (opcionalmente) sobre o custo de aquisição do produto:
• Fixas de venda: nem só de comissões vive uma equipe de vendas. Existem muitas despesas que não variam na mesma
proporção que o aumento da venda como: materiais de escritório, salários fixos dos vendedores e das secretárias do
setor de vendas, etc. e, neste campo, você poderá informar o percentual dessas taxas.
• Administrativas fixas: aqui você poderá informar, opcionalmente, a taxa das despesas que não variam em função da
produção ou venda dos produtos como: salários administrativos, pró-labore, etc.
• Financiamento do capital de giro: quando o proprietário da empresa resolve retirar uma determinada quantia em
dinheiro do banco, destinando essa verba para ser empregada no giro do negócio, ele passa a ser ameaçado com a
possibilidade de ver seu capital de giro ser corroído pela inflação. Digamos que, diante de uma inflação de 1% ao mês e
fabricando um produto com um "ciclo médio de produção" de 15 dias, a manufatura desse produto consome,
monetariamente, 0,5% do investimento na fabricação do mesmo. Assim, você poderá informar neste campo a taxa
média de financiamento do capital de giro da empresa ou então o rendimento que o capital da empresa obteria de
retorno se tivesse sido aplicado em uma instituição financeira.
• Ciclo médio de produção: é o período compreendido, em dias, entre a chegada do pedido de venda e a respectiva
emissão da nota fiscal, naturalmente passando por todas as fases necessárias para a fabricação ou despacho do produto.
Neste campo você deverá informar o número de dias médio do ciclo de produção do produto.
• Outras taxas: caso exista alguma outra taxa que deve ser aplicada sobre o custo do produto como, por exemplo,
royalties, provisão para desenvolvimento de novos produtos, etc., você deverá informá-la neste campo.

Financiamento das vendas: aqui informamos as taxas e prazo médio de pagamento que são utilizados nas vendas a prazo e
que devem ser consideradas no cálculo do preço de venda.
• Taxa de financiamento: informe a taxa para desconto de duplicada no banco ou instituição financeira nas vendas a
prazo. A taxa deverá ser fornecida para um período de 30 dias (preencha esse campo com zero se você pretende vender
para pagamento à vista).
• Prazo médio: informe o prazo de pagamento em número de dias. Se venda for realizada em mais do que uma parcela
você poderá obter o prazo médio através de uma média dos prazos. Veja alguns exemplos:
o se a venda for a 30, 60 e 90 dias, o prazo médio será 60 dias:
30 dias + 60 dias + 90 dias
= 60 dias
3 parcelas
o se a venda for em quatro parcelas sendo um sinal (0 dias), 30, 60 e 90 dias, o prazo médio será: 45 dias:
0 dias + 30 dias + 60 dias + 90 dias
= 45 dias
4 parcelas
Resultado desejado: define o resultado operacional que você deseja obter na venda do produto, ou seja, é valor que “sobrará”
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do preço de venda após subtrair o custo de aquisição do produto, impostos, comissão, frete, financiamento, etc.
• Resultado (lucro): aqui você define o percentual de lucro desejado, porém, tenha em mente que o percentual só poderá
ser considerado como lucro após todas as despesas fixas da empresa terem sido pagas.
• Resultado sobre: define a base cálculo que deverá ser considerada no cálculo do resultado. As opções possíveis são:
o sobre o preço de venda: indica que o percentual informado deverá ser aplicado sobre o preço de venda que foi
calculado. Por exemplo, se você definiu que o percentual de “lucro” desejado é de 10% e se o preço calculado
for de R$ 150,00, então o “lucro” obtido em cada unidade vendida será de R$ 15,00.
o sobre o custo de aquisição: indica que o percentual informado deverá ser aplicado sobre o custo de aquisição
do produto. Por exemplo, se você definiu que o percentual de “lucro” desejado é de 10% e se o produto que
você está vendendo por R$ 150,00 foi adquirido por R$ 100,00, então o “lucro” obtido em cada unidade vendida
será de R$ 10,00.
Definições adicionais: aqui você poderá definir:
• Símbolo da moeda: é a identificação da moeda (símbolo que deverá ser exibido ao lado dos valores monetários). A
moeda padrão do Preço Certo é R$.
• Modo da tela: permite selecionar o esquema de cores que deve ser utilizado. As opções são:
o Claro: as telas são exibidas utilizando cores de tons claros.
o Escuro: as telas são exibidas utilizando cores em tons escuros.
o Auto: Utiliza o esquema de cores configurado no seu dispositivo (opção disponível apenas no iOS/iPadOS).
Ao efetuar qualquer alteração, as novas taxas serão válidas apenas para a execução atual do Preço Certo. Para torná-las
permanentes, isto é, válidas para todas as próximas cargas do Preço Certo ou, então, para zerar as taxas você poderá usar os
seguintes botões:
Registra as novas taxas como padrão para todos os próximos cálculos que sejam efetuados. Mesmo que você
finalize a aplicação ou reinicie o seu computador/dispositivo, na próxima vez que o Preço Certo for carregado ele
recuperará, automaticamente, as taxas que você definiu.
Ignora qualquer alteração que você tenha efetuado e recupera as taxas padrão definidas (através do botão acima).
Zera todas as taxas desta tela.
Importante: O preço de venda será calculado utilizando todas as taxas fornecidas e, por isso, é muito importante que você
defina as taxas corretamente ou, então, o preço calculado poderá trazer prejuízos para sua empresa.
A soma de todas as taxas não pode ser maior que 99% pois, se for superior, não será possível calcular
corretamente o preço de venda. Se ocorrer alguma inconsistência nas taxas, o Preço Certo poderá exibir uma
mensagem de alerta e você deverá retornar a essa tela para verificar as taxas fornecidas.
Você deverá utilizar a barra rolagem lateral para navegar entre as taxas exibidas:
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Capítulo 04 – Calculando o preço de venda
Após ter definido suas condições comerciais (ver capítulo 03), pressione o botão

para acessar a tela de cálculo do preço:

Observação: A tela de cálculo é a tela inicial do Preço Certo, ou seja, é a tela exibida ao iniciar a aplicação.
Informe o valor de compra do produto que será comercializado, isto é, o preço que você pagou pelo item que será revendido
e que será utilizado como base para as taxas que você definiu anteriormente (ou custo de um determinado serviço).
Em seguida pressione o botão

para calcular o preço e ver uma análise resumida do preço. Veja um exemplo:
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Nessa tela você encontrará as seguintes informações:

Preço sugestão de venda
(calculado com base nas
taxas da condição comercial
que foi definida)

Preço de venda que você
pretende praticar (e que
também deve ser
analisado)

Pressione essa imagem se
desejar copiar o preço
sugestão de venda para o
campo “Preço desejado”

Após digitar o “preço
desejado” você deve
pressionar essa imagem para
que ele seja analisado.
Os gráficos apresentados permitem verificar, visualmente, além do valor de aquisição do produto, os totais de cada um dos
grupos de taxas da sua condição comercial (fornecidas na aba de taxas). Os grupos apresentados são:
•

Valor de compra: é preço que você está pagando pelo produto que será revendido (ou o custo de fabricação se você
for uma empresa de manufatura ou, ainda, o custo de um serviço).

•

Despesas de venda: são as comissões dos vendedores (ou dos representantes comerciais), encargos sobre as
comissões, fretes, devoluções e outras taxas sobre o preço de venda.

•

Impostos e contribuições: representa os impostos recolhidos sobre o preço de venda.

•

Despesas de estrutura: são as taxas aplicadas sobre o custo de compra como: despesas fixas de venda, despesas
administrativas fixas, financiamento do capital de giro e outras taxas sobre o preço de compra do produto.

•

Financiamento das vendas: é o valor que será “desembolsado” para financiar a venda ao seu cliente (no caso de
pagamento a prazo) ou, então, o valor para descontar a duplicada de venda junto ao banco.

•

Resultado (lucro): é o retorno que a venda trará para você. Lembre-se que isso só poderá ser considerado como
“lucro” após todas as despesas fixas da empresa terem sido “pagas”. Enquanto o “ponto de equilíbrio” não for
atingido, você não está tendo lucro, apenas pagando as despesas mensais da sua empresa.

O gráfico da esquerda é do preço sugestão de venda e o da direita é do preço desejado (se você não alterou o preço desejado,
os dois gráficos serão iguais).
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Para uma análise detalhada sobre o preço ou para verificar o valor de cada uma das taxas, você deverá clicar no botão
será exibida uma tela similar à seguinte:

e

No Windows e macOS (PC) você deverá utilizar o mouse para navegar pelo relatório, enquanto no iOS (iPhone) e iPadOS (iPad)
você poderá navegar pelo relatório tocando na tela.
No topo da tela você encontrará os seguintes botões:
Ajusta o tamanho do relatório de modo que uma página seja inteiramente visualizada.
Ajusta o relatório de modo que a largura da página ocupe completamente a largura do display do seu
computador / dispositivo.
Exibe o relatório em uma escala de 100% do tamanho real (proporcionalmente ao tamanho do seu dispositivo).
Amplia a exibição do relatório (zoom in).
Reduz a exibição do relatório (zoom out).
Exporta o relatório no formato PDF (Portable Document Format), padrão definido pela Adobe e atualmente
suportado pela grande maioria dos aplicativos.
O funcionamento desse botão depende do tipo de dispositivo utilizado:
• Em PCs (Windows ou macOS): ao pressionar esse botão serão solicitados o nome e o local onde o
arquivo PDF deverá ser gravado. Depois que o PDF for gerado, você poderá anexá-lo a um e-mail,
imprimir, etc.).
•

No iPhone (iOS) ou iPad (iPadOS): esse botão iniciará a função de compartilhamento de documentos
e você deverá selecionar para qual aplicativo do seu dispositivo o relatório deverá ser enviado (por
exemplo, enviar para seu programa de e-mail, gravar na pasta arquivos, etc.).
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O relatório apresentado possui duas páginas:
Na primeira página serão exibidas as taxas utilizadas e seus respectivos valores, para cada um dos preços (preço sugestão e
preço desejado):
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Na segunda página serão exibidos os resumos (totalização) de cada um dos grupos de taxas e seus respectivos gráficos (para
cada um dos preços).

Observações: Repare que ao lado das descrições das taxas existem indicadores coloridos cuja função é sinalizar a “fatia” ou
“barra” correspondente nos gráficos.
Nos gráficos de barras, a primeira barra corresponde ao preço de venda e está preenchido com linhas diagonais
para destacá-la das demais barras.
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Capítulo 05 – Inserindo sua licença de uso (apenas Windows)
Para utilizar o Preço Certo no sistema operacional Windows, você deve adquirir uma licença de uso diretamente da TR7 /
NatSam Consultoria Ltda ou de um dos seus representantes autorizados e cadastrá-la no sistema.
A licença de uso contém os dados da empresa e/ou usuário licenciado e garante que você está utilizando uma versão
devidamente licenciada pelo produtor deste aplicativo.
Se você não cadastrar uma licença de uso válida, o Preço Certo efetuará no máximo 20 (vinte) cálculos e exibirá uma tela de
confirmação a cada operação processada onde, nesta tela, você deverá digitar o número de confirmação exibido ou a operação
solicitada não será executada. Essa tela de confirmação é similar à seguinte:

Para cadastrar a sua licença de uso, você deverá executar o procedimento abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.

Salve no seu computador o arquivo de licença que você recebeu por e-mail quando adquiriu uma licença de uso do
Preço Certo (memorize o local onde você salvou o arquivo pois você precisará dele no passo 3).
Carregue o Preço Certo.
Pressione o botão
e selecione o seu arquivo de licença (aquele que você criou no passo 1).
Clique no botão “Abrir”.
Se o arquivo de licença estiver correto, o Preço Certo já estará licenciado e, no rodapé da tela, você verá os dados do
usuário licenciado. Caso o arquivo selecionado não esteja correto, será exibido um alerta informando que a licença
não é válida.

Você deverá repetir o procedimento acima em cada computador Windows e/ou macOS onde o Preço Certo seja utilizado
(lembre-se que cada computador deverá possuir uma licença do Preço Certo).

Importante: Na versão para o iOS, iPadOS e macOS não existe o botão de licenciamento pois o Preço Certo será licenciado
pela Apple assim que você adquirir a aplicação na App Store ou na Mac App Store.
Na versão de avaliação, isto é, quando você ainda não adquiriu uma licença do Preço Certo (apenas para
Windows) o sistema efetuará 20 (vinte) cálculos e, após esses 20 cálculos, o Preço Certo não efetuará novas
operações enquanto você não adquirir uma licença de uso do aplicativo.
Entre em contato com a TR7 para adquirir uma licença de uso do Preço Certo (apenas Windows), para isso,
acesse: www.tr7.com.br
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Capítulo 06 – Política de atualização de versão
Os números das versões do Preço Certo seguem o padrão abaixo:

V.S.R
Onde:
•
•
•

V → representa o número principal da versão.
S → representa o número secundário da versão (ou subversão).
R → representa a compilação da versão (ou release).

Por exemplo, o número 1.0.4 identifica a versão 1.0 release 4. O número 1.1.15 identifica a versão 1.1 release 15. O número
2.0.1 identifica o primeiro release da versão 2.0.
Os números das versões são definidos pela TR7 em função da quantidade de recursos implementados no aplicativo, correções,
atualizações dos kits de desenvolvimento SDK, etc.
Para as versões para desktop (para o sistema operacional Windows)5, ao adquirir sua licença do Preço Certo você terá o direito
de atualizar, gratuitamente, para todos os novos releases da versão adquirida e receberá todas as novas versões que venham
a ser lançadas por um período de um ano.
Por exemplo, suponha que no “dia D” você adquiriu a versão 1.0.4, então, você terá o direito a receber, gratuitamente, todos
os releases da versão 1.0 (por exemplo, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e assim sucessivamente) mas, se desejar
atualizar para a versão 1.1, 2.0, 2.2, etc., precisará adquirir uma nova licença.
Porém, se no período de um ano após o licenciamento a TR7 lançar a versão 1.1 (ou qualquer outra versão) você terá o direito
de receber, gratuitamente, a nova versão e todos os novos releases da versão 1.1 que venham a ser lançados, mesmo que
esses releases sejam lançados após o período inicial de 1 ano.
Veja um exemplo:

1.0.4
1.0.5
Versão 1.0

Dia D
(Compra)

1.1.1
1.1.2
Versão 1.1

D + 180

Versões e releases do Preço Certo
2.0.1
2.0.2
2.0.3
Versão 2.0

D + 364

2.1.1
2.1.2
Versão 2.1

2.1.3...

A partir deste momento você precisará
adquirir uma nova licença de uso se desejar
utilizar a versão 2.1.

No exemplo acima, como as versões 1.1 e 2.0 foram liberadas em um prazo inferior a um ano após a sua data de licenciamento,
você terá o direito de receber uma nova licença de uso destas versões, mas, se desejar atualizar para a versão 2.1 (ou versões
posteriores) terá que adquirir uma nova licença de uso.
A atualização de versão é opcional, ou seja, se, no exemplo acima, a versão 2.0.3 está atendendo suas necessidades você não
será obrigado a atualizar para a versão 2.1.1 (e, consequentemente, ter que adquirir uma nova licença de uso).

5

Essa regra é válida apenas para as versões do Preço Certo para o sistema operacional Windows e somente para as licenças adquiridas diretamente da TR7 /
NatSam. Para a versão para o iOS (iPhone), iPadOS (iPad) ou para macOS, a política de atualização seguirá as regras determinadas pela Apple. A TR7 poderá,
a qualquer instante, alterar as regras de atualização, mas, se isso ocorrer, valerá apenas para as novas licenças do Preço Certo.
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Capítulo 07 – Histórico de alterações
Abaixo estão relacionadas as principais alterações efetuadas no Preço Certo (para rápida identificação das novidades, essa
relação está em ordem decrescente):
Versão

Principais alterações

1.0.19

• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows.

1.0.18

• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows.

1.0.17

• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows.

1.0.16

• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows.

1.0.15

• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows.

1.0.14

• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows.

1.0.13

• Otimização das rotinas de cálculo

1.0.12

• Atualização do núcleo de exportação em PDF.

1.0.11

•
•
•
•

1.0.10

• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows.

1.0.9

• Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS.
• Nova opção para definição do esquema de cores das telas.
• Ajustes visuais na tela de digitação das taxas.

1.0.8

• Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS.
• Na versão para o iOS, o manual do usuário passou a ser exibido diretamente no aplicativo.

1.0.7

•
•
•
•

1.0.6

• Na tela de auxílio foi incluído um link para consulta do manual de utilização.
• Atualização dos SDKs para o iOS, Windows e macOS.

1.0.5

• Atualização dos SDKs para o iOS, Windows e macOS.

1.0.4

• No iOS (iPad/iPhone) passou a ser efetuado um “scroll automático” sempre que o teclado virtual do dispositivo
sobrepor (ficar em cima) do campo que está sendo editado.
• Reformulação visual do aplicativo.
• Novo botão para verificação de novas versões do Preço Certo (apenas no Windows e no macOS).
• Ajustes na rotina que calcula o resultado sobre o custo de fabricação.
• Atualização do ambiente de desenvolvimento e SDKs.

1.0.3

• Atualização dos SDKs para o iOS.

1.0.2

• Novo botão para cadastramento da licença de uso (apenas no Windows e no macOS).

1.0.1

• Versão inicial do Preço Certo.

Atualização do ambiente de desenvolvimento.
Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows.
Atualização da assinatura digital de desenvolvedor (macOS).
Ajustes na rotina que ativa o modo claro / escuro.

Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS.
Migração da versão para o macOS (de 32bits para 64bits).
Nova opção no menu para acesso direto ao manual da utilização.
No relatório, incluímos um gráfico de barras ao lado do gráfico de pizza.
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Licença de uso do Preço Certo
Importante: Se você estiver instalando o Preço Certo apenas para testes, leia com atenção o tópico "Modo avaliação" (abaixo
em vermelho) pois ele lhe garante o direito de utilizar o Preço Certo gratuitamente por até 10 dias.
Item 01 – Identificação das partes:
De um lado:
Contratante: que estará identificado neste contrato como contratante, é a pessoa física ou jurídica interessada na instalação
do Preço Certo. O fornecimento dos dados cadastrais do contratante, tais como: endereço, cidade, estado, CNPJ ou CPF, CEP,
telefone, e-mail, pessoa para contato, etc., devem ser enviados para o e-mail suporte@tr7.com.br caso a contratante aceite
as cláusulas/condições deste contrato e prossiga com a instalação. Para usuários que licenciaram o Preço Certo em sites de
empresas parceiras como, por exemplo, a App Store da Apple, o fornecimento dessas informações é opcional.
E de outro lado:
Contratada: NatSam Consultoria Ltda, que estará identificada neste contrato como TR7/NatSam, e que possui suas
informações no endereço de internet www.tr7.com.br e poderá ser acessada, quando necessário, através do endereço de email suporte@tr7.com.br
Têm entre si, justo e acertado o seguinte:
Item 02 – Objetivo deste contrato:
A TR7/NatSam se dispõe a licenciar o software Preço Certo para utilização nas instalações da contratante e/ou nos dispositivos
de sua propriedade e/ou de seus colaboradores.
Item 03 – Modalidades de contratação possíveis:
A contratante poderá optar por apenas um dos seguintes modos de contratação:
•

Modo avaliação: a contratante tem interesse na avaliação e teste do Preço Certo. Neste caso, a contratante terá o
direito de utilizar o sistema, sem nenhum custo, por um prazo máximo de 10 (dez) dias e poderá efetuar no máximo
20 (vinte) cálculos, e a cada operação executada será necessário digitar um código de confirmação. Após o prazo de
avaliação a contratante deverá deixar de utilizar o Preço Certo ou então adquirir uma licença de uso do sistema. Como
estará apenas avaliando o aplicativo, a contratante não é obrigada a enviar seus dados cadastrais para a TR7. Essa
modalidade de testes está disponível apenas para a versão do Preço Certo para o sistema operacional Windows. Não
existe versão de avaliação para o iOS, iPadOS ou macOS.

•

Modo licenciamento: a contratante licenciará o Preço Certo para utilização na sua empresa ou seu dispositivo
mediante o pagamento de uma taxa de licenciamento calculada com base no número de usuários/equipamentos onde
o sistema será instalado/utilizado, sendo que:
•

No Preço Certo adquiridas via App Store (iOS ou iPadOS) ou Mac App Store (macOS): a contratante terá o direito
de utilizar a versão adquirida e as atualizações de versão seguirão as regras de licenciamento definidas pela Apple.

•

No Preço Certo versão Windows: a contratante terá o direito de utilizar a versão adquirida e/ou as novas versões
que venham a ser lançadas durante o período de um ano após a compra. Após esse período de um ano, para
atualizar para uma versão mais recente a contratante deverá adquirir uma nova licença do Preço Certo.

Item 04 – Responsabilidades das partes:
A contratante se compromete a efetuar pontualmente os pagamentos e valores combinados e de acordo com o descrito neste
contrato.
A contratante reconhece a TR7/NatSam como única proprietária e detentora dos direitos autorais e intelectuais do software
Preço Certo. É proibida qualquer engenharia reversa neste software, distribuição não autorizada, aluguel, modificação ou
qualquer outra função que não seja a de utilizá-lo única e exclusivamente para os fins descritos neste contrato.
No valor pago pelo licenciamento do Preço Certo não estão inclusas as despesas/valores com consultoria, implantação,
treinamento, modificações no sistema, criação de relatórios, alteração de relatórios, esclarecimento de dúvidas ou quaisquer
outros serviços que possam ser solicitados pela contratante ou prestados pela TR7/NatSam e que deverão ser pagos à parte,
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mediante apresentação prévia de orçamento e/ou proposta comercial pela TR7/NatSam.
Ficará a critério da TR7/NatSam implementar sugestões de melhorias e/ou alterações solicitadas pela contratante. A
TR7/NatSam poderá cobrar da contratante o valor para desenvolvimento destas alterações, que somente serão
implementadas após aprovação do orçamento previamente apresentado. Estas alterações serão de propriedade da
TR7/NatSam e poderão ser incorporadas ao Preço Certo e/ou distribuídas para outros usuários, sem qualquer direito e/ou
reembolso para a contratante.
Item 05 – Prazo de vigência e condições de rescisão:
Este contrato vigorará por tempo indeterminado a partir de sua aceitação pela contratante. O mesmo poderá ser rescindido
sem ônus, por ambas as partes, devendo a parte interessada informar por escrito à outra parte.
Ao solicitar o cancelamento deste contrato, a contratante não terá direito a qualquer tipo de reembolso ou devolução de
quaisquer valores pagos pelo licenciamento desta aplicação e/ou por qualquer tipo de serviço que tenha sido fornecido.
Este contrato cancela e substitui qualquer outro anteriormente firmado entre as partes, com o objeto idêntico ou assemelhado
ao deste instrumento.
Este contrato poderá ser automaticamente cancelado caso a contratante desrespeite qualquer condição deste.

Item 06 – Garantia limitada:
O atual estado da arte não permite à TR7/NatSam garantir que o programa Preço Certo operará ininterruptamente ou livre de
vícios e/ou defeitos. O programa não foi desenvolvido sob encomenda, mas para uso genérico, razão pela qual a TR7/NatSam
não pode garantir que o mesmo atenda todas as necessidades da contratante.
A TR7/NatSam não poderá ser responsabilizada por quaisquer prejuízos, perdas, danos ou lucros cessantes que possam ser
causados pelo uso do software Preço Certo mesmo que tenha sido alertada sobre essas possíveis perdas.
A contratante declara conhecer as atividades a que se propõe o software Preço Certo, não podendo exigir da TR7/NatSam a
execução de atividades não previstas neste. A contratante também declara estar ciente de que a TR7/NatSam não tem
nenhuma responsabilidade em acompanhar a legislação vigente ou, ainda, garantir que as informações exibidas estão corretas
e atendem às necessidades do contratante.
A TR7/NatSam não oferece garantias de que o Preço Certo funcionará corretamente em novas versões dos sistemas
operacionais Windows, macOS, iOS, etc., que venham a ser lançadas após a aquisição do aplicativo. Além disso, a TR7/NatSam
poderá interromper o suporte do Preço Certo para qualquer sistema operacional, sem aviso prévio e sem que o contratante
tenha direito a qualquer tipo de reembolso pelos valores pagos.

Item 07 – Valor deste contrato:
A contratante concorda em pagar à TR7/NatSam os valores constantes na proposta de fornecimento previamente
encaminhada e/ou na página de pedidos do site www.tr7.com.br e conforme o número de usuários e/ou micros onde o sistema
será instalado.
Os valores contratados estarão discriminados na primeira nota fiscal/fatura emitida para a contratante (e que passará a fazer
parte deste contrato de licenciamento). Ao quitar essa nota fiscal/fatura o cliente concordará com todos os termos e condições
descritas neste contrato.
Pagamentos em atraso serão acrescidos de multa e/ou juros conforme cálculo da instituição bancária.
No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, quando a licença foi adquirida através de pagamento parcelado, a
TR7/NatSam poderá, a seu critério, suspender a utilização do sistema instalado na contratante e deixar de prestar
atendimentos de suporte, consultoria, esclarecimento de dúvidas ou qualquer outro tipo de serviço, sendo que a licença e os
serviços serão retomados somente após o pagamento da(s) parcela(s) em aberto.
O suporte ao usuário, apenas para esclarecimentos de dúvidas, será gratuito durante os primeiros 30 dias após o licenciamento
e será realizado apenas por e-mail. Após esse período, os atendimentos serão cobrados conforme os valores definidos na
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tabela de preços vigente na data da solicitação do atendimento.

Item 08 – Correção de valores:
A qualquer instante a TR7/NatSam poderá alterar os valores de licenciamento dos seus aplicativos, sem necessidade de
comunicação prévia aos usuários e/ou interessados na aquisição.
Quando ocorrer alteração nos valores de licenciamento, se houver redução do preço, a contratante não terá direito a qualquer
tipo de reembolso e, se houver aumento no preço, a contratante também não precisará pagar qualquer diferença sobre os
novos valores para as licenças já fornecidas.
A compra de novas licenças sempre será efetuada utilizando o valor vigente na data do pedido de licenciamento.

Item 09 – Aceitação deste contrato (no momento da instalação do software):
Ao selecionar a opção “Eu aceito as condições do contrato” e clicar no botão "Avançar" você estará concordando com todas
as cláusulas e condições descritas neste contrato e o programa instalador dará sequência normal na instalação do software
Preço Certo, caso contrário, o programa instalador encerrará a atividade, sem realizar a instalação por entender que os termos
e condições deste contrato não foram aceitos.

Item 10 – Foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de Barueri/SP, com exclusão a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.
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