
Planos Simples Nacional  - COMÉRCIO



Se os planos acima não atendem a sua necessidade, entre em contato e solicite uma proposta personalizada para a sua empresa.



. Condições
gerais

1. As taxas de fiscalização da Prefeitura e Jucesp são de responsabilidade do cliente;

2. Para cortesia de honorários de abertura, deverá ser firmado contrato de assessoria

mensal de no mínimo 12 meses. A mensalidade vencerá todo dia 15, sendo a

primeira devida no mês seguinte ao da emissão do CNPJ;

3. Para os serviços de assessoria mensal foi aplicado o volume mínimo de trabalho a ser

detalhado em contrato, com o intuito de oferecer um valor justo considerando o que

o cliente realmente irá utilizar. Para o plano básico, o cliente precisa ter um Sistema

Fianceiro para integração contábil;

4. O cliente precisará adquirir um Certificado Digital para emissão de nota fiscal,

conformidades legais e também para escrituração contábil e fiscal;

5. Os valores dos planos são válidos somente para a cidade de São Paulo e municípios

do ABCD e grande São Paulo;

6. Demais cláusulas e condições constarão em contrato a ser celebrado entre as partes



. Dúvidas
frequentes

1. Quais serviços estão inclusos?
• Todos os serviços referentes a rotina do departamento pessoal, fiscal e contábil

descritos no contrato de prestação de serviços.
2. Quais serviços não estão inclusos?

• Serviços referentes a legalização de empresas e atos societários, cadastros bancários,
informações ao IBGE, elaboração da declaração de IRPF dos sócios, registro de marcas
e patentes e demais serviços descritos no contrato e que, normalmente, empresas
desse porte não utilizam.

3. O que preciso fazer todo mês?
• Enviar ou importar os extratos mensalmente da forma que será orientada
• Manter os pagamentos da empresa sempre em dia e feitos pela conta da empresa
• O resto é com a gente!

4. Quem emite a nota fiscal da minha empresa?
• A nota deverá ser emitida pelo próprio cliente com as devidas orientações do nosso

escritório.
5. Posso cancelar meu contrato a qualquer tempo?

• Sim, poderá cancelar o contrato a qualquer momento sem a cobrança de multa.
Porém, não desejamos que isso ocorra, pois queremos ter uma parceria duradoura e
de crescimento.



Todas as obrigações, 
solicitações e arquivos mais 

importantes ficarão 
disponíveis no portal do 

cliente



. Contatos

Planconsul Contabilidade

CNPJ: 10.712.411/0001-63

CRC: 2SP 027985

Rua José Antônio Valadares, 575 - Sacomã

– São Paulo – SP – 04185-021

Cel:  (11) 985-970-274

Tel:  (11) 2614-4896

alberlan@planconsul.com.br

www.planconsul.com.br



DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS

IMEDIATO PARA INÍCIO DO PROCESSO

Copias simples digitalizadas:

• Capa do IPTU onde constam o número e os dados do imóvel

• RG do(s) sócio(s)

Informar por e-mail os dados do(s) sócio(s):

• Número do CPF se não constar no RG

• Profissão

• Estado Civil

• Regime de casamento, se for o caso

• Nome empresarial pretendido (pode ser só o nome principal)

PODE SER DEPOIS

• Número recibo IR do sócio dos dois últimos exercícios

• Informar senha do portal Gov.br (se já tiver). Será necessário para licenciamento municipal

• Informar número do PIS e data de emissão para cadastro do pró-labore mensal


