Tabela de Preços, Obrigações e Prazos
Planos e Preços:
Serviços de Contabilidade:
Plano

Tipo

Regime Tributário

1000
2000
3000
4000

Serviço
Serviço
Comércio
Serviço

Simples
Lucro-Presumido
Simples ou Presumido
Premium
















Mensalidade

Max
Sócios

Max
Funcionários

R$ 89,90
R$ 149,90
R$ 249,90
R$ 299,90

2
2
2
2

0
0
3
0

Suporte por
telefone e
WhatsApp
Não
Não
Sim
Sim

Quantidade de sócios ou funcionários inclusos no plano conforme tabela acima, caso o
número seja maior o excedente será cobrado conforme tabela abaixo.
Todos os planos, oferecem apuração, obrigações fiscais, acessórias e contabilidade
completa.
Todos os planos, não tem limite de notas de entrada.
Todos os planos, não tem limite de notas de saída.
Todos os planos, não tem limite de notas de serviços prestados.
Todos os planos, tem o limite de 10 notas de serviços tomados. Caso tenha mais notas
no período, o excedente será cobrado a parte conforme tabela de serviços extra deste
documento.
Caso o regime tributário de sua empresa venha a ser alterado por qualquer motivo,
automaticamente será alterado o tipo de serviço prestado (plano) e
consequentemente os valores, conforme tabela acima.
Caso o novo regime tributário não seja atendido pela Confiágil, o contrato será
rescindido automaticamente e indicaremos um contador parceiro.
A Confiágil trabalha com pagamento adiantado, tendo vencimento todo dia 10.
O não pagamento por 60 dias corridos, automaticamente cancela o contrato e tira da
Confiágil a responsabilidade sobre sua empresa.
Com exceção do plano Premium, o tempo de resposta da Confiágil é de até 1 dia útil.
A Confiágil não oferece o emissor de nota fiscal de serviços em sua plataforma para
todo o Brasil. Oferece apenas para as que possuem integração com a Confiágil.

Serviços de Departamento Pessoal (Folha):
Tipo
Funcionário
Sócio

Obs
Mensalidade para cada funcionário registrado.
Mensalidade para cada sócio.

Vigência a partir de: 24/04/2020

Mensalidade
R$ 29,90
R$ 19,90
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Obrigações e Prazos do Cliente:
Nós como contador responsável pela sua empresa temos nossas responsabilidades, você como
cliente também tem algumas obrigações a serem cumpridas para que a correta operação e
contabilização de sua empresa possa ser executa.
Abaixo segue uma lista de atividades que é de sua responsabilidade e deve ser cumprido
dentro do prazo indicado, sob pena de cobrança adicional ou não responsabilidade sobre
informações, conforme tabela abaixo:

Ação
Carregar as notas de serviços
prestados

Data Limite
Até o 3º dia
Útil do mês
subsequente
a emissão da
Nota.

Penalidade
Impostos serão calculados com base nas
informações presentes na data da
apuração, mesmo que o cliente não
tenha enviado nada. Sendo apurado
zerado.
Cobrança de R$ 29,90 por nota
carregada depois do prazo.

Carregar as notas de serviços
tomados

Mais taxa administrativa de R$ 99,90.
Para retificação das declarações
realizadas.
Após o 3º
Impostos serão calculados com base nas
dia Útil do
informações presentes na data da
mês
apuração, mesmo que o cliente não
subsequente tenha enviado nada. Sendo apurado
a emissão da zerado.
nota.
Cobrança de R$ 29,90 por nota
carregada depois do prazo.

Carregar as notas de entrada
(NFe, NFCe, SAT, entre outros ...)

Mais taxa administrativa de R$ 99,90.
Para retificação das declarações
realizadas.
Após o 3º
Impostos serão calculados com base nas
dia Útil do
informações presentes na data da
mês
apuração, mesmo que o cliente não
subsequente tenha enviado nada. Sendo apurado
a emissão da zerado.
nota.
Cobrança de R$ 29,90 por nota
carregada depois do prazo.

Vigência a partir de: 24/04/2020
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Carregar as notas de saída (NFe,
NFCe, SAT, entre outros ...)

Mais taxa administrativa de R$ 99,90.
Para retificação das declarações
realizadas.
Após o 3º
Impostos serão calculados com base nas
dia Útil do
informações presentes na data da
mês
apuração, mesmo que o cliente não
subsequente tenha enviado nada. Sendo apurado
a emissão da zerado.
nota.
Cobrança de R$ 29,90 por nota
carregada depois do prazo.

Carregar contas a pagar, contas a
receber e movimentação
financeira no formato Confiágil.

Carregar na plataforma todas
informações referentes a folha de
pagamento.

Acessar periodicamente a
plataforma, para pegar toda
documentação gerada para sua
empresa, entre elas as guias de
impostos que devem ser pagas
em seu devido vencimento.

Vigência a partir de: 24/04/2020

Mais taxa administrativa de R$ 99,90.
Para retificação das declarações
realizadas.
Até o 3º dia Isenção de responsabilidade da Confiágil
Útil do mês
sobre DRE, Balanço e Balancete.
subsequente Podendo o mesmo ficar incorreto
devido à falta de informação.

Até o 1º dia
Útil do mês

Taxa administrativa de R$ 99,90 para reemissão do DRE, Balanço e Balancete.
Folha será fechada com ou sem as
informações do cliente. E será realizada
a entrega de obrigações fiscais e
acessórias com informações incorretas.
Taxa administrativa de R$ 599,90, para
correção e reprocessamento da folha.
A Confiágil não é responsável pelo não
pagamento de guias e impostos por
parte do cliente, bem como qualquer
outra ação necessária. Caso o cliente
não acesse a plataforma e pegue o
documento a tempo.
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Obrigações e Prazos da Confiágil:
A Confiágil irá cumprir obrigações fiscais, acessórias e contábeis na data
necessária e irá disponibilizar os documentos (quando aplicável) de acordo
com a tabela abaixo:
Obrigação Anual

Disponível na plataforma em:

RAIS

Abril

DEFIS

Março

DASMEI

Março

AMLURB

26/10

ECD

5º dia útil de junho.

ECF

5º dia útil de agosto.

DIMOB

2º dia útil de março.

DMED

2º dia útil de março.

IBGE

Sob-demanda

DCBE

Sob-demanda

CBP

Sob-demanda

DME

5º dia útil de maio.

Obrigação Mensal

Disponível na plataforma em:

ICMS (CPR 1031)

Dia 3

Folha

4º dia útil

FGTS

Dia 6

ICMS (CPR 1100)

Dia 6

ICMS (CPR 2100)

Dia 6

SEFIP

Dia 08

Gia (IE terminada em 0 e 1)

Dia 12

EFD Contribuições

Até 12º dia útil do segundo mês
subsequente

Gia (IE terminada em 2, 3 e 4)

Dia 13

ICMS (CPR 1150)

Dia 13

Gia (IE terminada em 5, 6 e 7)

Dia 14

NFTS

Dia 14

Gia (IE terminada em 8 e 9)

Dia 15

Declaração do PGDAS

Dia 16

Vigência a partir de: 24/04/2020
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Guia do DAS

DCTF Mensal

Dia 16
16º dia útil do segundo mês subsequente

DCTF Web

Dia 16

ISS

Dia 16

Imposto Retido - PCC

Dia 16

Imposto Retido - IR

Dia 16

Imposto Retido - INSS

Dia 16

Imposto Retido - ISS

Dia 16

Recibo do PGDAS

Dia 16

ICMS (CPR 1200)

Dia 16

EFD-REINF

17º dia útil do mês subsequente

GPS - INSS

Dia 17

IR

Dia 17

Adiantamento

Dia 16

ICMS ST

Dia 20 do segundo mês subsquente

GNRE DIFAL

Dia 20 do segundo mês subsquente

IRPJ

Dia 20 posterior ao trimestre fechado

CSLL

Dia 20 posterior ao trimestre fechado

IPI
FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza

Dia 20 do mês subsequente.
Dia 20 do segundo mês subsquente

PIS

Dia 21

COFINS

Dia 21

EFD

Dia 21

ICMS (CPR 1250)

Dia 22

DRE

Dia 26

Balanço

Dia 26

Balancete

Dia 26

DeSTDA - Decl Subst Tribut e Dif de
Alíquota

Dia 29

PERDCOMP

Sob-demanda

DECORE

Sob-demanda

Vigência a partir de: 24/04/2020
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Serviços Extra:
Serviço
Alteração apenas na
Receita

Alteração contratual
com duas instâncias.

Alteração contratual
com uma instância.

Alteração de
escrituração Contábil Reabertura do
Balanço.
Alteração na folha de
pagamento.

Auxílio em emissão de
documentos para
licitação.
Baixa de empresa - *
Serviço disponível
para clientes com
contrato ativo na
Confiágil há menos de
6 meses.

Descrição
Esta alteração compreende apenas a alteração dos
dados (telefone, e-mail de contato) na Receita ou o
nome fantasia da empresa (apenas em casos que o
nome não está no contrato social). Prazo: 30 a 60
dias.
Alteração de contrato: alteração entre cidades no
mesmo estado; alteração entre cidades e entre
estados; alteração de tipo jurídico (EI para LTDA, EI
para EIRELI, e vice-versa). É cobrado como duas
alterações contratuais completas por serem dois
processos registrados concomitantemente. PS: Não
inclui o protocolo físico do processo nos órgãos
públicos e o valor de R$ 899,90 não inclui taxas dos
órgãos públicos. Prazo: até 120 dias.
Alterações no contrato ou inclusão de atividade de
comércio: alteração sócios + mudança endereço
(dentro do município) + alteração do objeto social e
atividades - incluímos aqui as atividades de comércio
para empresas localizadas em SP, RJ e PR. PS: Não
inclui o protocolo físico do processo nos órgãos
públicos e o valor de R$ 649,00 não inclui taxas dos
órgãos públicos. Prazo: até 70 dias.
Reabertura de Balanço para correção de
escrituração contábil - Registro de notas fiscais não
importadas, movimentação bancária, investimentos,
ativo imobilizado ou qualquer movimentação
necessária para complementar ou corrigir as
informações do Balanço.
Alteração de dados declarados na folha de
pagamento de meses anteriores que já tiverem sidos
processados. PS: apenas para períodos de
responsabilidade da Confiágil. OBS: O valor de
R$29,90 é cobrado por mês regularizado.
Auxilio na emissão de documentos e certidões para
participar de licitações e editais em geral. A Confiágil
se responsabiliza por orientar apenas em
documentações com características contábeis.
Inclui a elaboração da documentação na Junta
Comercial, Receita Federal e Prefeitura. O protocolo
físico do processo é realizado pelo cliente, sob
nossas orientações.
Observação:
1) Não estão inclusos os livros e demais registros
contábeis da empresa antes do início da
responsabilidade da Confiágil.

Valor
R$ 59,90

R$ 899,90

R$ 649,90

R$ 99,90

R$ 29,90

R$ 299,90

R$
1.299,90

2) Não estão inclusas as taxas dos órgãos públicos e
despesas de correios e cartórios.
Vigência a partir de: 24/04/2020
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Baixa de empresa Serviço disponível
para clientes com
contrato ativo na
Confiágil há mais de 6
meses.

Compensação de
Guias (DAS e GPS).

Comprovante de
rendimentos do sócio
(DECORE).

Consultoria tributária.
CPOM/CEPOM Cadastro de
Prestadores de
Serviços de Outros
Municípios.
Declaração de
ausência do
faturamento.

Declaração de
faturamento.

3) Valor sujeito a alteração mediante análise
cadastral.
4) Com o serviço de baixa, a mensalidade continua
sendo cobrada, até que a empresa esteja
completamente baixada.
Prazo: Entre 180 a 360 dias.
Inclui a elaboração da documentação na Junta
Comercial, Receita Federal e Prefeitura. O protocolo
físico do processo é realizado pelo cliente, sob
nossas orientações.
Observação:
1) Não estão inclusos os livros e demais
registros contábeis da empresa antes do
início da responsabilidade da Confiágil.
2) Não estão inclusas as taxas dos órgãos
públicos e despesas de correios e cartórios.
3) Valor sujeito a alteração mediante análise
cadastral.
4) Com o serviço de baixa, a mensalidade
continua sendo cobrada, até que a empresa
esteja completamente baixada.
Prazo: Entre 180 a 360 dias
Serviço para empresas cujos impostos foram pagos
em duplicidade ou em valor maior. Realizamos a
compensação nas próximas competências. Valor
cobrado por guia.
Liberação em até 3 meses.
Comprovante de rendimentos do sócio assinado por
contador responsável e protocolado no Conselho
Regional de Contabilidade para veracidade das
informações.
Observação: Válido apenas para o período em que a
Confiágil é responsável pela contabilidade da
empresa. Prazo: até 10 dias úteis.
Inclui a análise tributária da empresa e aponta as
sugestões de melhoria.
Preenchimento e orientações sobre formulários e
cadastro de Prestador de Serviço de outro município
em município de tomador (apenas para as cidades
que disponibilizam todo o processo on-line e
acompanhamento via internet).
Declaração de ausência de faturamento para os
últimos 12 meses da empresa assinado por contador
responsável (para empresas que não tem 12 meses,
será feito com a quantidade de meses em atividade).
Enviamos o arquivo digital, caso exista a necessidade
do envio físico, enviamos por Sedex (valor não
incluso no serviço, cobrado a parte). Prazo: Até 3
dias úteis.
Comprovante de faturamento realizado dos últimos
12 meses da empresa assinado por contador

Vigência a partir de: 24/04/2020

R$ 899,90

R$ 29,90

R$ 249,90

R$ 499,90
R$ 199,90

R$ 49,90

R$ 49,90
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Declaração de
previsão de
faturamento.

Demonstrações
Contábeis/ Índices de
Liquidez.

DSPJ - Declaração de
Inatividade da Pessoa
Jurídica optante pelo
Lucro Presumido.
Emissão de AIDF.
Emissão de CND.

Emissão de RPA Recibo de Pagamento
Autônomo.
Enquadramento no
Simples Nacional.
Enquadramento/Reen
quadramento ME/EPP.
Formulários diversos
(bancos,
fornecedores, etc).

GFIP - Pró-labore de
mês anterior.

responsável (para empresas que não tem 12 meses,
será feito com a quantidade de meses em atividade).
Enviamos o arquivo digital, caso exista a necessidade
do envio físico, enviamos por Sedex (valor não
incluso no serviço, cobrado a parte). Prazo: Até 3
dias úteis.
Declaração com previsão de faturamento para os
próximos 12 meses da empresa assinado por
contador responsável. Enviamos o arquivo digital,
caso exista a necessidade do envio físico, enviamos
por Sedex (valor não incluso no serviço, cobrado a
parte). Prazo: Até 3 dias úteis.
Impressão e assinatura do Balancete, DRE e Balanço.
Serviço válido para 2018. Enviamos o arquivo digital,
caso exista a necessidade do envio físico, enviamos
por Sedex (valor não incluso no serviço, cobrado a
parte). Incluído o cálculo dos índices de liquidez.
Prazo: 20 dias úteis.
Apenas para pessoas jurídicas que não tiveram
movimento algum financeiro, contábil e fiscal. Este
serviço é para apenas períodos anteriores ao
ingresso na Confiágil.
Emissão de AIDF (autorização para emissão de notas
fiscais).
Realizamos a emissão das CNDs da sua empresa
junto a órgãos Federais e Municipais (CNDs que
precisam de retirada presencial deve ser feita pelo
empresário). Certidões só podem ser emitidas para
empresas que não possuam pendências nos
respectivos órgãos. Caso a empresa tenha
pendências junto a órgãos públicos, enviamos um
orçamento de regularização.
Elaboração do RPA com as informações fornecidas e
a geração das respectivas guias de impostos
incidentes sobre este tipo de pagamento.
Solicitar o enquadramento no Simples Nacional.
O reenquadramento ou enquadramento em ME ou
EPP.
Preenchimento da parte contábil e assinatura pelo
profissional habilitado. É necessário disponibilizar o
formulário para preenchermos. Enviamos o arquivo
digital, caso exista a necessidade do envio físico,
enviamos por Sedex (valor não incluso no serviço,
cobrado a parte).
Entrega de GFIP e geração de recibos de pró-labore,
dentro da competência da Confiágil, de período
anterior ao cadastro de Pró-labore na plataforma.
Obs: a entrega de GFIP em atraso (com movimento)
pode gerar multa pela Receita Federal.

Vigência a partir de: 24/04/2020

R$ 49,90

R$ 79,90

R$ 49,90

R$ 29,90
R$ 29,90

R$ 29,90
R$ 69,90
R$ 59,90
R$ 29,90

R$ 49,90
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GFIP - Sem
Movimento.
GFIP- Com
Movimento.
Livros Contábeis.

Obtenção de alvará.

Parcelamento de
Débitos - Lucro
Presumido.

Parcelamento de
Débitos - Simples
Nacional.

RAIS negativa.
Reabertura de Mês
Contábil - LP.
Reabertura de Mês
Contábil - Simples.
ReDARF on-line.

Reemissão de guia de
imposto (por guia)
para empresas do
Lucro Presumido.
Reemissão de guia de
imposto (por guia)
para empresas do
Simples Nacional.
Reemissão de guia de
imposto FGTS.
Períodos de
competência Confiágil

Entrega de GFIP sem movimento para regularização
de pendências (valor cobrado por competência).
Entrega de GFIP com movimento para regularização
de pendências (valor cobrado por competência).
Impressão e assinatura dos livros Razão, Diário,
Balancete, DRE e Balanço. Enviamos o arquivo
digital, caso exista a necessidade do envio físico,
enviamos por Sedex (valor não incluso no serviço,
cobrado a parte). Atenção: Apenas para período de
nossa competência.
Serviço de emissão de alvará na Prefeitura. PS: Não
inclui o protocolo físico do processo nos órgãos
públicos (responsabilidade do sócio). Prazo: Até 30
dias.
Solicitação e formalização de parcelamento.
Fazemos toda parte on-line, caso exista a
necessidade do envio físico, enviamos por Sedex
(valor não incluso no serviço, cobrado a parte).
* Valor cobrado por parcelamento emitido.
** A geração de guias é cobrada a parte,
mensalmente.
Solicitação e formalização de parcelamento.
Fazemos toda parte on-line, caso exista a
necessidade do envio físico, enviamos por Sedex
(valor não incluso no serviço, cobrado a parte).
* Valor cobrado por parcelamento emitido.
** A geração de guias é cobrada a parte,
mensalmente.
Para períodos anteriores à responsabilidade da
Confiágil. Para período atual (clientes) esse serviço já
está incluso na mensalidade.
Reabertura de Mês Contábil - LP.

R$ 49,90
R$ 49,90
R$ 29,90

R$ 129,90

R$ 129,90

R$ 99,90

R$ 99,90
R$ 49,90

Reabertura de Mês Contábil Simples Nacional.

R$ 19,90

Alteração e acompanhamento do deferimento de
pedido de retificação de DARF através do e-CAC.
Necessário possui Certificado Digital ICP A1 ou ter
feito procuração para a Confiágil.
Reemissão de guias de impostos para empresas de
Lucro Presumido de períodos anteriores à
competência da Confiágil ou guias de parcelamento.
Valor cobrado por guia emitida.
Reemissão de guias de impostos para empresas do
Simples Nacional de períodos anteriores à
competência da Confiágil ou guias de parcelamento.
Valor cobrado por guia emitida.
Reemissão de guias de impostos FGTS. Valor
cobrado por guia emitida.

R$ 29,90

Vigência a partir de: 24/04/2020

R$ 9,90

R$ 8,90

R$ 14,90
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Reemissão de guia de
imposto FGTS Períodos anteriores à
competência da
Confiágil
Regularização e
Alteração de Alvará
Regularização Fiscal
Solicitação para
habilitar Emissão de
Fatura de
Recebimento de
Aluguel
Verificação de
Pendências/Orçament
o de Execução
Emissão de NFSe fora
da plataforma
confiágil
Lançamento de nota
de serviço tomado.

Reemissão de guias de impostos FGTS. Valor
cobrado por mês.

R$ 49,90

Alteração das atividades cadastradas na Prefeitura
quando estas não estiverem de acordo com o
Contrato Social e CNPJ.
Neste serviço regularizamos todas as pendências
relativas ao âmbito Municipal, Federal e
Previdenciário. Valor cobrado por mês regularizado.
Solicite a habilitação da funcionalidade para sua
empresa emitir fatura de cobrança de aluguel de
imóveis próprios. Serviço gratuito.

R$ 129,90

Realizamos a verificação das pendências da empresa
junto a órgãos públicos e fornecemos orçamento
para regularização. Caso a empresa não tenha
pendência será emitido a CND e cobrado o valor
referente a esse serviço.
Caso alguma nota fiscal de serviço, seja emitida ou
cancelada direto no site da prefeitura. Será cobrado
um valor por nota referênte os lançamentos
manuais para contabilização desta nota.
Valor para escrituração de serviços tomados não
inclusos no plano.

R$ 39,90

R$ 59,90
R$ 0,00

R$ 29,90

R$ 9,90

Histórico de Revisões:
Rev 0, 21/10/2019: Publicação Inicial da Tabela de Preços
Rev 1, 24/04/2020: Revisão nos planos, atualização das obrigações do cliente.

CONFIAGIL
Assinado de forma digital por
CONFIAGIL CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
LIMITADA:33454574000199
LIMITADA:33454574 Dados: 2020.05.04 14:56:29
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000199

Vigência a partir de: 24/04/2020
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