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ASSESSORIA CONTÁBIL ÁGIL, EFICIENTE E DE QUALIDADE. 



A Arrivabene Contabilidade fornece 

assessoria contábil com elevado padrão 

e eficiência, apresentando plena satisfa-

ção quanto à qualidade, prazos de entre-

ga, agilidade e precisão das informa-

ções, possibilitando aos clientes o cum-

primento de suas obrigações legais e 

segurança na tomada de decisões. A 

empresa atua de forma inovadora atra-

vés de um corpo de profissionais alta-

mente qualificados e engajados em 

assessorar e contribuir para o cresci-

mento dos negócios dos seus clientes.

Contabilidade Fiscal Pessoal Agronegócio Legalização 

de empresas

Nossos departamentos:
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Ÿ Conciliação de todas as Contas Contábeis de movimentação (Ma-

triz/Filiais);

Ÿ Escrituração e análise dos documentos pertinentes ao segmento contá-

bil societário;

Ÿ Organização e arquivo dos documentos contábeis da Empresa;

Ÿ Emissão de Balancete de Verificação;

Ÿ Emissão da Demonstração do Resultado do Exercício;

Ÿ Emissão do Balanço Patrimonial;

Ÿ Emissão do Demonstrativo de Lucros e Prejuízos Acumulados;

Ÿ Emissão dos Livros Contábeis, Diário, Razão e Caixa;

Ÿ Emissão e envio por meio digital dos Livros Diário e Razão no formato 

SPED ECD (Escrituração Contábil Digital);

Ÿ Elaboração e entrega das Obrigações acessórias, tais como a D.I.R.F. 

(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte),

Ÿ DCTF (Declaração de débitos e créditos tributários federais), E.C.F. 

(Escrituração Contábil Fiscal);

Ÿ Planejamento Tributário (Empresas de Pequeno e Médio Porte).

Nossa função é orientar nossos clientes para 

atender todos os procedimentos fiscais e 

contábeis necessários para que não tenham 

problemas com a fiscalização, inclusive 

sobre sua movimentação financeira; orien-

tar de forma a proporcionar o justo recolhi-

mento dos tributos, estudando sempre a 

melhor opção de tributação de acordo com o 

porte e estrutura da 

empresa, aplicando 

todos os benefícios 

que forem possíveis 

pelas leis federais, estadua-

is e municipais, mediante a 

apresentação dos demonstra-

tivos contábeis que ajudarão o 

administrador a gerir melhor 

seus negócios.

CONTABILIDADE
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Alguns serviços que disponibilizamos:
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Responde pela escrituração informatizada de livros 

fiscais obrigatórios, tais como: entrada, saída, apuração 

de ICMS, apuração de IPI, inventário (estoque) e apura-

ção de ISS. Também é responsável pela geração das 

guias de recolhimento de impostos federais, estaduais e 

municipais, dentro dos prazos legais.

Auxilia as empresas no sentido de atender as exigências 

do fisco, por meio de declarações; impostos; encargos; 

etc, de acordo com cada atividade e tipo de organização. 

Executa serviços relacionados a vida dos funcionários na 

empresa (de sua admissão, afastamentos temporários 

até a demissão do mesmo), resguardando e orientando 

a empresa contra futuros aborrecimentos judiciais.

Contando com sistemas informatizados e profissionais 

atualizados, nosso departamento pessoal estará ofere-

cendo, por meio de um atendimento personalizado, 

todo suporte necessário para sua empresa dentre os 

mais variados serviços.

PESSOAL FISCAL

OFERECEMOS SOLUÇÕES EFICIENTES QUE 

IRÃO AGREGAR VALOR AO SEU NEGÓCIO.
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Este departamento responde pela legalização de 

imóveis rurais, (Chácaras, Sítios, Fazendas) junto aos 

órgãos Estadual e Federal, efetuando os cadastros no 

INCRA, Receita Federal e Posto Fiscal Estadual entre 

outros: 

Ÿ Abertura, alteração e encerramento de Inscrições de 

Produtor Rural;

Ÿ Pedido de talonário de notas fiscais de Produtor Rural;

Ÿ Cadastro, 2ª via e alterações de imóveis no Ministério 

da Agricultura - INCRA;

Ÿ Cadastro e alterações de imóveis na Receita Federal - 

ITR;

Ÿ Certidão de Regularidade Fiscal do Imóvel Rural;

Ÿ Certidão Negativa de Débitos da Pessoa Física;

Ÿ Recadastramento do ITR;

Ÿ Demonstrativo do Movimento de Gado;

Ÿ Escrituração do Livro Caixa Rural;

Ÿ Contratos de Compromisso de Venda e Compra, 

Arrendamento, Permuta, etc;

Ÿ Escrituração do Caixa Carnê Leão;

Ÿ Entrega da Dipam A;

Ÿ Operamos no ramo de consultoria do agronegócio, 

aplicamos os preceitos 

contábeis na escritu-

ração do LCDPR.

AGRONEGÓCIO



LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS

Abertura e legalização de empresas com agilidade e segurança. 

É recomendável que os procedimentos para a abertura e 

legalização de uma empresa sejam conferidos a profissi-

onais que atuem no ramo.

A Arrivabene Contabilidade conta com um setor especi-

alizado nessa área, capacitado para proporcionar toda a 

orientação e providenciar toda a documentação exigida 

pelas repartições governamentais competentes em que 

a empresa deverá ser legalizada, elaborando desde o 

Contrato Social até o Alvará de Funcionamento 

Municipal, bem como os demais documentos necessári-

os para a completa legalização da empresa.

A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES É O COMBUSTÍVEL DO CRESCIMENTO DA ARRIVABENE. POR ISSO, 

SEUS VALORES SÃO VOLTADOS PARA GARANTIR SEMPRE UM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA.

Todos esses pro-

cedimentos serão 

tratados com a máxi-

ma prioridade para 

completar a legalização 

da empresa no menor espa-

ço de tempo possível, a fim de 

que você esteja habilitado 

para iniciar suas atividades, 

seja ela Comercial, Industrial 

ou de Prestação de Serviços.  



Rua 10 de Abril - 526, Centro
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Arrivabene Contabilidade e Assessoria


