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Desenvolvendo sistemas e oferecendo 
consultoria customizada para sua empresa!

Dificuldades com SPED?
A Allware firmou parceria com Contadores e Consultores Tributários a fim de ofe-
recer soluções que podem auxiliar sua empresa a prevenir autuações fiscais e  
responsabilizações criminais e gerar arquivos livres de riscos.
 
1.  Utilização de Auditoria eletrônica  SPED FISCAL (ICMS/IPI e CONTRIBUIÇÕES)
• Análises de inconsistências e cruzamentos que simulam uma fiscalização;
• Verificação de registros e formatos de campos; 
• Verificações de inconsistências em todos os campos; 
• Realização de cruzamento de dados entre os registros, buscando por cálculos e 
lançamentos errados;
• Confronto do inventário declarado X inventário calculado via análises efetuadas da 
EFD  e NFe.

2. Análise, Correção ou Retificação de arquivos da EFD Contribuições ou EFD ICMS/IPI. 
Sua empresa terá os arquivos corrigidos dentro do próprio sistema SAGRAM e gerados 
sem erros para entrega a Receita Federal/SEFAZ. 

Os serviços do Aud_Allware compreendem:

1 - Auditoria Digital dos arquivos eletrônicos do EFD ICMS/IPI, EFD CONSTRIBUIÇÕES,  com 
utilização de software  para processar  os dados e  geração de relatórios  eletrônicos 
com  identificação dos eventuais erros e pontos de risco.   

2 - Correção todos os meses  dos arquivos das EFDs Contribuições e ICMS/IPI,  gerados 
pelo SAGRAM  e envio dos arquivos corrigidos e  validados  para empresa ou seu conta-
dor.

Obs.: As correções deverão ser realizadas quando possíveis nos sistemas da empresa e 
eventualmente quando necessárias no PVA.

• AUDITORIA  E RETIFICAÇÃO  DE PERIODOS ANTERIORES: Sob consulta

CONDIÇÕES:  
- Contratos de serviços de Auditoria Digital e Correção dos arquivos digitais;
- Valor dos honorários mensais: R$ 1000,00* (EFD Contribuições +EFD ICMS/IPI);
- Prazo de Fidelidade: 12 meses.
* Valor promocional para os 10 primeiros clientes.

Contato: 
Lilian Machado - Gerente
lilian@allware.com.br
27 2123.0020 l 27 3227.0890 
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Auditoria Eletrônica & 
Correção de arquivos do SPED

VAGAS LIMITADAS!


