


Desde 1971 nos
dedicando à
sua empresa.

Crescemos, evoluímos e nos preparamos para 
dedicar toda a atenção que sua empresa 
necessita com um atendimento especializado 
e assertivo. Com 50 anos de experiência, 
temos know-how para cuidar com 
tranquilidade do dia a dia de sua empresa.



Contec em
números.

Contec 50 anos
e expertise nos mais 
diversos assuntos 
pertinentes ao dia a 
dia da sua empresa.

+ de 30 
colaboradores
especialistas em 
diversas áreas da 
contabilidade à sua 
disposição.

Sede própria
com 400 m²
e uma estrutura completa 
para proporcionar um 
ambiente colaborativo 
e produtivo.



Um espaço
totalmente dedicado
à sua empresa.

A sede própria da Contec é amplamente 
estruturada, contando com profissionais 
devidamente qualificados para atender 
melhor a todas as necessidades da sua 
empresa com receptividade e conforto.



Qualidade comprovada
pelas parcerias conquistadas



Especialistas
em atender as 
necessidades da
sua empresa e uma 
liderança de grande 
expressão.

Uma equipe totalmente
dedicada às
suas necessidades



Serviços



Contabilidade

A terceirização da contabilidade para uma equipe de especialistas com foco na atualização 
das melhores práticas contábeis garante eficiência nos processos, o que permite que nosso 
cliente tenha segurança para se concentrar em sua atividade principal.

• Classificação e escrituração de acordo com os princípios contábeis vigentes; 
• Apuração de balancetes;
• Balanços anuais e periódicos;
• Demonstrações administrativas e financeiras.

A CONTABILIDADE REGISTRA E INTERPRETA OS FENÔMENOS 
QUE AFETAM O PATRIMÔNIO DAS ENTIDADES, DENTRO DOS 
PADRÕES INTERNACIONAIS ATUALMENTE ACEITOS



Fiscal

Entrega das obrigações acessórias; atendimento da legislação tributária vigente e 
demais exigências previstas em atos normativos.

A Contec conta com integração de sistemas que visa otimizar a importação dos 
arquivos EFD Fiscal e EFD Contribuições ou XMLs das notas e conhecimentos 
eletrônicos de saídas e entradas.

ESCRITURAÇÃO DIGITAL DOS REGISTROS 
FISCAIS E APURAÇÃO DOS TRIBUTOS 



Pessoal e
trabalhista

A Contec utiliza-se do registro informatizado de empregados, aprimorando a 
demanda e dispensando o tradicional sistema de livros ou fichas.

Além de observar e cumprir toda a legislação trabalhista e previdenciária de cada 
funcionário da empresa, a Contec analisa e aplica integralmente os acordos, 
convenções e dissídios coletivos de trabalho para cada categoria econômica.

O sistema é preparado para as novas exigências legais, principalmente a do 
e-Social mediante a integração de dados.

EQUIPE QUALIFICADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MULTIEMPRESA



Legalização

• Abertura de empresas, encerramento e alterações contratuais;
• Estudos de viabilização e implementação de reestruturação societária;
• Implementação de holding e empresa administradora de bens;
• Assessoria para reorganização de empresa;
• Controle e obtenção de certidões negativas;
• Parcelamento de débitos fiscais;
• Regulamentação junto aos órgãos de classe.

REGULAMENTAÇÃO E ASSESSORIA NA
ABERTURA E DIA A DIA DE SOCIEDADES



BPO
Financeiro

• Fluxo de caixa
• Conciliação inteligente
• Relatórios gerenciais
• Emissão NF-S
• Integrações com a contabilidade e outros sistemas
*condições sujeitas a análise

Os serviços de BPO Financeiro são perfeitos para empresários como você, que deseja ter total 
controle sobre os seus números, mas que não pode se preocupar com a gestão financeira de 
forma direta.

VOCÊ IMPULSIONA A SUA GESTÃO E ACABA 
COM A BUROCRACIA



Consultoria
tributária 

• Tributária, fiscal, contábil, societária e de recursos humanos;
• Elaboração de relatórios, diagnósticos, estudos tributários, pareceres 
técnicos, projetos de consultoria, análise de demonstrativos financeiros;
• Suporte na implantação de sistemas de gestão;
• Consultoria Preventiva;
• Identificação de benefícios legais e contingências fiscais.

CONSULTORIA COMPLETA PARA MANTER A SAÚDE 
FISCAL DE SEU MODELO DE NEGÓCIO



Imposto
de Renda

EQUIPE ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA 
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE 
RENDA DE PESSOA FÍSICA (DIRPF)

A assessoria Contec oferece orientação legal para a entrega dessa obrigação 
fiscal, incluindo a elaboração de Declaração de Espólio, Declaração Final de 
Espólio, Declaração de Saída Definitiva do País, Carnê Leão, Ganho de Capital, 
dentre outras declarações atinentes à pessoa física.



Certificação 
Digital

TECNOLOGIA DE CRIPTOGRAFIA DE DADOS QUE GARANTE A 
AUTENTICIDADE, CONFIDENCIALIDADE, INTEGRIDADE E NÃO 
REPÚDIO ÀS INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS

• E-CNPJ - A1 e A3;
• E-CPF - A1 e A3.



Venha somar com
a gente também!

(19) 99697-8350

(19) 3873-1115

contabilcontec.com.br

contec@contabilcontec.com.br


