


Um pouco sobre nós.

Fundado em 2005 o Grupo QUALICONT é referência na área de Cálculos Judiciais e Perícias 
Contábeis, empregando esforços no estabelecimento de atendimento personalizado de seus 
clientes e utilização de tecnologias aptas a darem agilidade e confiança aos serviços prestados. clientes e utilização de tecnologias aptas a darem agilidade e confiança aos serviços prestados. 
Nossos métodos de trabalho e atuação empresarial são orientados pela simples frase: O 
SUCESSO DE NOSSO CLIENTE É O NOSSO SUCESSO!

Investimos continuamente em novas tecnologias métodos operacionais aptos a trazer segurança 
e confiabilidade às rotinas contábeis, cada vez mais informatizadas e com prazos mais curtos de 
resposta.



Nossa missão.
Prestar serviços de Contabilidade e obrigações correlatas.

Nossa visão.
Sermos reconhecidos como uma empresa referência em qualidade no atendimento, presteza e 
rapidez nas soluções oferecidas, capacitação técnica, tecnologia de operação, melhor forma de rapidez nas soluções oferecidas, capacitação técnica, tecnologia de operação, melhor forma de 
gestão e ética nos negócios.

Objetivos do presente e do futuro.
Prestar o melhor serviço, disponibilizar aos clientes as melhores opções técnicas, utilizar preços 
justos e, claro, desenvolver o melhor atendimento Esse é o caminho de excelência que 
buscamos diariamente. Mudança contínua é o que nos impulsiona a melhorar!



Conheça alguns motivos para ser um novo cliente do Grupo QUALICONT.

Capacidade Técnica. Empresa sólida e com quase dez anos de experiência no segmento. 
Serviços sob responsabilidade técnica de profissional contabilista. Empresa registrada no CRC.
Responsabilidade Tributária. Nossas receitas são oficiais e com respectiva emissão de nota fiscal 
de serviço. Somos contra a sonegação de impostos e favoráveis a projetos como a Nota Carioca.de serviço. Somos contra a sonegação de impostos e favoráveis a projetos como a Nota Carioca.
Tecnologia de ponta, publicidade de procedimentos e gestão corporativa. Nossos clientes 
contam com acesso integral aos status dos requerimentos e arquivos em PDF mediante área 
exclusiva. Todos os serviços contábeis são desenvolvidos em softwares ERP’s de última geração.

Veja mais motivos em www.grupoqualicont.com.br



Serviços e valores . Mais detalhes em http://site.grupoqualicont.com.br/contabilidade/

MÓDULO 01 – LEGALIZAÇÕES E DISTRATOS:
Legalização de Pessoa Jurídica junto à JUCERJA, RCPJ, OAB, Receita Federal (CNPJ), Município do 
Rio de Janeiro (Alvará de funcionamento), Nota Fiscal Eletrônica e CEF (conectividade digital); 
Distrato de Pessoa Jurídica em todos os órgãos com retirada de certidões negativas;Distrato de Pessoa Jurídica em todos os órgãos com retirada de certidões negativas;
MÓDULO 02 - ÁREA CONTÁBIL:
Lançamentos contábeis com apresentação de balancetes periódicos; 
Conciliação bancária; 
Organização e arquivo de documentos;
Balanço anual com demonstração de resultado;
Confecção dos livros Diário e Razão Analítico;
Demais demonstrações financeiras/societárias pertinentes;



Serviços e valores . Mais detalhes em http://site.grupoqualicont.com.br/contabilidade/

MÓDULO 03 (A) - ÁREA FISCAL - OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS:
Escrituração dos livros fiscais municipais e federais com apuração dos encargos devidos; 
Registro de livros e documentos municipais e federais (físicos ou eletrônicos);
Cálculo e confecção das guias para recolhimentos de impostos municipais e federais.Cálculo e confecção das guias para recolhimentos de impostos municipais e federais.
Declarações acessórias municipais e federais (DCTF, EFD Contribuições, PGDAS-D, DIRF, DACON e 
IRPJ)

MÓDULO 03 (B) - ÁREA FISCAL – OBRIGAÇÕES ESTADUAIS:
Declarações Estaduais: EFD ICMS IP, DESTDA, DUB – ICMS, DESTDA e DECLAN;
Confecção de guias para recolhimento de ICMS e ICMS-ST



Serviços e valores . Mais detalhes em http://site.grupoqualicont.com.br/contabilidade/

MÓDULO 04 - ÁREA DE PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO):
Confecção de folha de pagamento, contracheques, FGTS e INSS; 
Registro de admissões e demissões dos funcionários no Livro de Registro de Empregado;
Apuração e emissão de TRCT; Apuração e emissão de TRCT; 
Apurações rescisórias e documentos para recebimento de FGTS e Seguro Desemprego;
Confecção de CAGED;
Confecção de DIRF;



Serviços e valores . Mais detalhes em http://site.grupoqualicont.com.br/contabilidade/
Valores não aplicáveis para contabilidade de escritórios advocacia que seguem tabela com 
valores promocionais. Ver detalhes em http://www.projetosqualicont.com
>> VALORES PARA MÓDULOS CONTÁBIL E FISCAL:

MÓDULO SIMPLES NACIONAL LUC PRESUMIDO LUC REALMÓDULO SIMPLES NACIONAL LUC PRESUMIDO LUC REAL

Contábil A partir de R$ 310,00 A partir de R$ 370,00 A partir de R$ 610,00

Fiscal (A) – Mun/Fed A partir de R$ 310,00 A partir de R$ 370,00 A partir de R$ 610,00

Fiscal (B) – Estadual A partir de R$ 205,00 A partir de R$ 255,00 A partir de R$ 410,00



>> VALORES MÓDULO DP/FOLHA DE PAGAMENTO:



Serviços e valores . Mais detalhes em http://site.grupoqualicont.com.br/contabilidade/

Outros serviços e valores:

Mensalidade extra no mês de Dezembro: Aplicável a todos os clientes e consiste no pagamento 
de UMA mensalidade a título de parcela adicional a fim de fazer frente a declarações anuais de UMA mensalidade a título de parcela adicional a fim de fazer frente a declarações anuais 
como RAIS e outras.
Legalizações de Empresas: a partir R$ 320,00 (em até 3 vezes sem juros); 
Distratos de Empresas: a partir de R$ 1.910,00; 
Manutenção SICAF: a partir de R$ 165,00/mês;



Serviços e valores . Mais detalhes em http://site.grupoqualicont.com.br/contabilidade/

Serviços que demandam orçamento à parte:

Retirada de certidões negativas;
Inscrição e manutenção do SICAF (para licitações); Inscrição e manutenção do SICAF (para licitações); 
Auditoria de estoque e outras;
Auditoria de procedimentos relacionados ao departamento de pessoal;
Alterações contratuais;
Homologações de rescisões em Sindicatos;
Consultorias jurídicas em assuntos fiscais ou de departamento pessoal.



Serviços e valores . Mais detalhes em http://site.grupoqualicont.com.br/contabilidade/

O Grupo QUALICONT conta com PLANOS ESPECIAIS para legalização e manutenção de:

Empresas Unipessoais de Advocacia e Sociedades de Advogados: A partir de R$ 400,00
Empresas vinculadas à CURY: A partir de R$ 400,00Empresas vinculadas à CURY: A partir de R$ 400,00
Empregador Doméstico; A partir de R$ 125,00
Autônomo, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica Terceirizados: A partir de R$ 400,00
Empresas Compartilhadas: A partir de R$ 265,00



Canais de contato com o segmento de Contabilidade do Grupo QUALICONT.

Fale conosco em www.grupoqualicont.com.brFale conosco em www.grupoqualicont.com.br
E-mail contabilidade@qualicont.com.br
Telefones (21) 3285.3839 
Whats-App (21) 96504.9341 

Conte conosco!



Conheça alguns clientes.


