
Apresentação Institucional





Desde 2001 no mercado e com atuação na
prestação de serviços a pequenas, médias e
grandes empresas, a Tecnicont oferece uma
solução completa de terceirização nas áreas
financeira, contábil, fiscal, trabalhista e assuntos
societários, com um grande diferencial em
oferecer serviços que garantam confiabilidade e
credibilidade a seus clientes.



Com este foco, possuímos uma equipe 
altamente capacitada e atenta ao mercado 
global, visando sempre a melhor solução 

contábil para sua empresa.

Possuímos colaboradores que monitoram 
constantemente as mudanças legais, a fim 
de proporcionar a nosso cliente a melhor 
prestação de serviço, onde a informação é 

parte estratégica do negócio.



Nossa sede oferece infraestrutura e ambiente 
totalmente informatizado para fornecer apoio 
adequado a toda a carteira de clientes, onde 
uma das vantagens na contratação de uma 

empresa especializada, é a eliminação de custos 
com treinamento e mão-de-obra própria.











Nossa maior meta é fornecer a nossos
clientes serviços de qualidade contínua e
principalmente uma consultoria que
transmita pró-atividade, pontualidade e
respeito no que fazemos.

Se sua empresa também compartilha
com estes ideais, consulte-nos. Teremos
o maior prazer em servi-los.





Valores: Ética, Credibilidade e Responsabilidade.

Visão: Busca constante da qualidade na prestação de serviços, 
tornando-se referência em consultoria em nossa região.

Missão: Serviços de consultoria contábil, em sintonia com a 
real necessidade de nossos clientes.



Justificar o investimento realizado pelo cliente, é o nosso maior desafio.



Execução da contabilidade em todos 
os regimes de apuração: Lucro Real, 

Presumido e Simples

Apuração e conciliação de 
balancetes mensais

Elaboração do 
balanço anual 

Demonstrativos de 
resultados

Demonstrativo de 
origem e aplicação do 
patrimônio e de lucros 

acumulados 

Emissão de Diário, 
Livro Caixa, LALUR, 

Razão e demais 
documentos contábeis

Classificação e 
escrituração de acordo 

com princípios contábeis 
vigentes



É a substituição da escrituração em papel pela
Escrituração Contábil Digital - ECD (*)

Trata-se da obrigação de transmitir em versão digital dos seguintes livros:
Livro Diário, Razão, Balancetes Diários, Balanços e Fichas de Lançamentos.

(*) Adotado apenas para empresas cuja legislação preveja o cumprimento desta obrigação.



Demonstrações Financeiras e de Controle Patrimonial em IFRS

O principal objetivo das demonstrações financeiras e de controle
patrimonial nas normas IFRS, é fornecer relatórios sobre a posição
financeira das empresas, os resultados, balanços e as mudanças da
posição financeira de um modo simples e prático, para que o maior
número possível de usuários e profissionais, possam entendê-las e assim
tomar suas decisões.
Entre os interessados temos: Investidores, empregados, fornecedores,
clientes, instituições financeiras e até mesmo governos, pois todos
ganham com a aplicação das normas simplificadas de demonstração
financeira.



Escrituração 
dos registros 

fiscais

Apuração das 
guias de 

informações e 
de 

recolhimento 
dos tributos 

devidos, 
mensal e 

anual

Elaboração e 
controle de 
livros fiscais

Levantamento 
de ativos e 
impostos a 
recuperar

Consultoria 
e orientação 
no controle 
da aplicação 

dos 
dispositivos 

legais 
vigentes 
(federal, 

estadual e 
municipal)

Atendimento 
a agentes 

fiscais, 
execução e 

participação 
em auditorias 

internas ou 
externas



É a substituição da escrituração em papel pela
Escrituração Fiscal Digital - EFD (*)

A escrituração Fiscal substitui a escrituração e impressão dos seguintes 
livros: Registro de Entradas, Saídas, Inventário, Apuração do IPI/ICMS.

(*) Adotado apenas para empresas cuja legislação preveja o cumprimento desta obrigação.



Consultoria 
trabalhista e 

previdenciária

Rescisões e 
acompanha-

mento de 
homologações 
em Sindicatos

Admissões e 
registros de 
empregados

Guias para 
recolhimento 
de encargos 

sociais

Folha de 
pagamento 
totalmente 

informatizada

Rotinas 
anuais:

RAIS, DIRF e 
Informe de 

Rendimentos

Cálculos e 
controles de 

férias



Abertura, alteração e encerramento de empresas 

Acompanhamento de registro na Junta Comercial, 
Cartórios de Registros, Receita Federal, Secretaria 

da Fazenda, Prefeituras, Corcesp, CRM, CRF, etc

Solicitação de certidões negativas - CND de 
qualquer natureza 

Parcelamentos de débitos 

Regularização da situação fiscal das empresas 
junto à órgãos públicos



Constituição, Regularização, Alterações, Encerramento e 
Transferência de Empresas

Certidões Negativas da Secretaria da Receita Federal, 
Secretaria da Fazenda, Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, INSS, FGTS e Prefeitura

Alvarás de Funcionamento

Registro em órgãos e conselhos de classe

Licenças CETESB e IBAMA



Pensando na segurança e comodidade de 
nossos clientes, a Tecnicont implantou uma 
solução para gerenciar seus documentos. 

Conhecida pelo nome de NIBO, ela permite 
a digitalização e organização eletrônica de 

documentos de forma simples e eficaz.



Com o NIBO, todos os documentos de sua empresa 
resultantes de nosso trabalho (como Guias de 

Pagamentos dos Impostos, Balanços, Declarações de 
Impostos, Folha de Pagamento, Contratos e demais 

obrigações) ficarão armazenados e disponíveis em um 
portal na internet. Você poderá consultá-los em qualquer 

hora e de qualquer lugar, via web ou através do App 
disponível no Google Play e Apple Store.





Rua Dr. Teodoro Langard, 1045 - Bonfim -

Campinas/SP - CEP: 13070-760

(19) 3243-2244

(19) 99344-2106

tecnicont.com.br

tecnicont@tecnicont.com.br




