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· Diagnósticos e Regularizações Contábeis, Fiscais e Trabalhistas

· Administração, Planejamento e Parcelamento  Tributário

· Restituições de Impostos  e Contribuições Previdenciária 

· Análise do Cruzamento de Informações do Fisco

· Procedimentos e Processos Tributários Administrativos

· Processos  Tributários Judiciais

· Gestão e Implantação de Contabilidade Tributária e de Custos

· Adaptação ao Sistema Publico de Escrituração Contábil – SPED

Age de forma preventiva, protegendo as empresas contra ações do Fisco, pelo cruzamento de dados 
contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciário dos nossos clientes e promovendo as regularizações 
indicadas.

Todos os serviços são centralizados no nosso Departamento de Inteligência que é composto por uma 
equipe multi-departamental, com profissionais das áreas: Contábil, Fiscal, Trabalhista, Tributária e 
Jurídica além de um Process Owner que coordena todos os trabalhos em andamento da equipe.

· Constituição e Alterações de empresas

· Baixas e Encerramentos

· Certidões Negativas de Débitos

· Assessoria Licitatória

· Fusões, Cisões e Incorporações Societárias

Oferece soluções personalizadas na área de 
legalização de empresas. Com ampla experiência 
em processos societários atendemos a todos os 
procedimentos legais dos nossos clientes, 
independentemente do porte e ramo de atividade.

A TACTUS faz parte do restrito grupo de empresas certificadas 
pelo ISO 9001. Com a certificação ISO 9001 a TACTUS firmou 
um compromisso de qualidade dos seus serviços prestados 
com seus clientes. 

Em nossa empresa, a busca pela excelência e  melhoria 
contínua é assunto que é levado a sério e os nossos clientes 
são beneficiados com isso.

Nossa Certificação ISO 9001:2008

Conheça 5 Vantagens para sua Empresa:

1 - 

2 - 

3 -

4 – 

5 – 

Possuímos uma gerência de 
relacionamento para cuidar de 
qualquer problema de 
atendimento;

Todos nossos departamentos 
seguem procedimentos 
padronizados e claros;

 Possuímos uma rígida rotina de segurança de 
dados e informações dos nossos clientes;

Temos cerca de 95% de satisfação dos nossos clientes;

Nossa equipe possui treinamento constante e aplicável às necessidades dos nossos 
clientes.

TACTUS INTELIGÊNCIA

TACTUS INTEGRADA

TACTUS LEGALIZAÇÃO

encontre as respostas que a sua empresa precisa

Gestão Contábil 

Gestão Fiscal

Gestão de Pessoal
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Contabilidade de Custos, Tributária e Gerencial

Demonstrações Contábeis 

Regime Tributário Transitório – RTT

Escrituração Fiscal e Classificação de Mercadorias

Gestão do IPI e LALUR

Substituição Tributária

Auditoria de Impostos

Folha de Pagamento e Procedimentos Trabalhistas

Retenções Previdenciárias

Relações Sindicais

A assessoria prestada pela TACTUS nessas áreas é integrada em equipe única, customizada de acordo 
com as necessidades de cada empresa, gerando resultados diferenciados aos nossos clientes. Essa 
integração garante comunicação assertiva e proporciona melhor qualidade dos nossos serviços 
prestados


