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PRINCÍPIOS

Busca incessante por soluções 
rápidas 

e seguras com foco nas 
necessidades e expectativas dos 

clientes. 
Nosso sucesso é consequência da 

satisfação e confiança de todos 
aqueles para os quais prestamos os 

nossos serviços, razão pela qual 
nos consolidamos no disputado 

mercado de São  Paulo.

•Profissionalismo;
•Respeito;
•Visão/percepção de negócios;
•Agilidade;
•Ética;
•Confiança.

Oferecer soluções contábeis 
com  agilidade e qualidade, 

para satisfazer as 
necessidades e expectativas 

dos nossos clientes, 
acionistas, colaboradores, 
governos e sociedade em 

geral.

MISSÃO VISÃO VALORES
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ASSESSORIA EMPRESARIAL

Open Contabilidade

Diretoria

Comercial

Societária

Tributária
/ Fiscal

Contábil

SAC

Financeiro

Trabalhista 
/ Recursos 
Humanos

Ao longo dos anos,
a OPEN Contabilidade, 
conhece a fundo as 
necessidades do mercado e 
assim executa serviços 
diferenciados para melhor 
atende-los. 
Sua estrutura conta com uma 
equipe   
de colaboradores altamente 
qualificados, que passam por 
aperfeiçoamento constante 
nas áreas :

•Contábeis;
•Societárias;
•Tributárias;
•Trabalhistas.
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SOCIETÁRIA

Confecção 
de 

Contratos

Prefeitura
Licenças
Alvarás

Cartórios

Assessoria 
de

Certificado
Digital

Parcelamento 
de Débitos

Cadastros 
Especiais

ALGUNS DOS NOSSOS SERVIÇOS:

•ABERTURA; 
• Empresário Individual,LTDA, EIRELI.
• Diversos Segmentos: Prestador de 
Serviços, Comércio, Industrias, 
Transportadoras.
•CNPJ, NIRE, Inscrição Estadual, 
Municipal.
•Alvará de Funcionamento 
•Cadastros e Licenças Especiais 
(AMLURB, ZMRC e outros).
•Alterações Contratuais;
•Encerramento de empresa.
•Certidões Negativas;
•Parcelamentos de Débitos;
•Enquadramento Tributário.
•Inclusão no Sindicato e Previdência 
Social.
•Assessoramos a obtenção dos 
certificados digitais.

Oferecemos total assessoria na 
abertura de empresas e apoio 
nas atualizações da sua empresa 
já registrada, elaboramos toda a 
documentação necessária para 
que você fique tranqüilo e 
comece o seu negócio da 
maneira certa.
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TRABALHISTA

A OPEN Contabilidade trabalha 
para que as empresas clientes 
estejam em harmonia na relação 
empresa x empregados, 
prevenindo riscos trabalhistas e 
seguindo rigorosamente a 
legislação e as Convenções 
Coletivas de cada categoria 
sindical.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

•Registro de empregados;
•Folhas de pagamento;
•Encargos sociais 
(GFIP, GPS, Imposto Sindical e IRRF);
•Conectividade digital;
•Elaboração e assessoria na 
homologação de rescisões;
•Cálculos trabalhistas;
•Elaboração do CAGED, RAIS e 
Informes de Rendimentos;
•Disponibilidade de software de 
ponto ao cliente;
•Consultoria trabalhista e 
previdenciária;
•Planejamento e orientação nos 
planos de aposentadoria;
•Orientação sobre Segurança e 
Medicina do Trabalho (PPRA, LTCAT, 
CIPA, PCMSO e PPP);
•Auditoria preventiva, Due 
Diligence.

Registro 
de 

Empregados

Folhas de 
Pagamento

Encargos 
Sociais

Conectividade 
Social

Homologação 
de 

Rescisões

Consultoria 
trabalhista e 

previdenciária

Orientação 
sobre 

Segurança e 
Medicina do 

Trabalho

CAGED, 
RAIS e 

Informes de 
Rendimentos
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TRIBUTÁRIA

As constantes alterações na 
legislação fiscal e tributária impõem 
às empresas riscos que podem 
resultar em pesadas multas e até 
comprometer sua manutenção, a 
OPEN tem uma equipe de 
profissionais atualizados e 
capacitados, para lhe oferecer toda 
assessoria Fiscal e Tributária com 
segurança.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

•Entrega de declarações DCTF, DIME, 
PER/DCOMP, Sintegra e outros;
•Ficha CIAP;
•Transferências de créditos de ICMS;
•Parcelamento de impostos;
•Assessoria SPED Fiscal, SPED COFINS/PIS;
•Moderno sistema de informação 
integrada com acesso on-line;
•Consultoria fiscal e tributária;
•Informativos sobre alterações nas 
legislações;
•Recuperação de créditos de IPI, ICMS, PIS 
e COFINS;
•Auditoria interna preventiva, Due 
Diligence;
•Elaboração de programa Pró-
Emprego/PRODEC;
•DIRF – Declaração de Imposto de Renda 
na Fonte;
•Escrituração SPED Fiscal (ICMS/IPI);
•Escrituração SPED Contribuições 
(PIS/COFINS);
•Regimes Especiais;
•Identificação de benefícios fiscais;
•Planejamento tributário;
•Elaboração de livros fiscais.

!
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CONTÁBIL

A contabilidade observa 
atentamente os benefícios e  
atualizações do mercado e 
legislação, para a sua empresa 
usufruir de cada oportunidade, 
realiza os registros contábeis de 
forma segura e confiável, pois os 
resultados vão ser uma bússola 
para orientar os rumos a seguir, 
no sentido de evitar perdas e 
maximizar ganhos.

PRINCIPAIS SERVIÇOS:

•Contabilidade Gerencial - utilização 
dos registros e controles contábeis com 
o objetivo de gerir o seu negócio, pois é 
um processo complexo, que necessita 
de uma adequada estrutura de 
informações. 

•Aplicação de Norma Brasileira de 
Contabilidade
•Balancete mensal;
•Balanço anual;
•Planejamento da gestão tributária;
•IRPJ – Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica;
•IRPF – Imposto de Renda Pessoa 
Fisica
•Análise para aproveitamento de 
incentivos fiscais;
•Auditoria interna preventiva;
•Escrituração Contábil Digital (SPED 
Contábil);

Contabilidade
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Aplicação 
das Normas 
Brasileiras 

de 
Contabilidade

Balancete 
Mensal
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Auditoria 
Interna

Preventiva

Planejamento 
de 

Gestão 
Tributária

Imposto 
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Renda
PF e PJ
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MIGRE SUA EMPRESA

•Telefone:
•WhatsApp:
•Email:deptocomercial@openassessoria.com.br
•Preencha o formulário no site.
•Redes Sociais

Vamos pegar algumas informações para 
encontrar a melhor solução para sua empresa.

Vamos marcar uma reunião sem 
compromisso, onde você achar melhor, 
pode ser no nosso escritório ou na sua 
empresa.
Para apresentarmos a melhor estratégia 
para seu negócio

O comunicado deverá ser por 
escrito através de um distrato. 
No tempo hábil, você receberá toda 
a sua documentação e passará para 
a OPEN.

Após recebermos os documentos 
e arquivos de sua empresa, 
estaremos prontos para 
trabalhar juntos.

ENTRE EM CONTATO AGENDAREMOS UMA REUNIÃO

FORMALIZE SUA DECISÃO AO 
CONTADOR ANTERIOR AGORA SOMOS PARCEIROS! 
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Próximo ao Hipermercado Extra da Av. Presidente Tancredo Neves (Sacomã).

open@openassessoria.com.br   /    deptocomercial@openassessoria.com.br
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