CARTA DE INTENÇÃO DE PARCERIA

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS DE FRANCA E REGIÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
54.159.694/0001-33, com sede na Rua Conceição Cáceres Munhoz, ti° 1719, Santa Rita,
Franca, SP, CEP: 14403-386, neste ato representada por seu Presidente, Sr. José Dias
Américo, doravante denominada ASSESCOFRAN;
SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE FRANCA E
REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 72.918.006/0001-53, com sede na Rua Doutor
Carlos Signorelli, n° 2540, Vila Industrial, Franca, SP, CEP: 14403-367, neste ato representada
por seu Presidente, Sr. Marcelo Antônio Barcelos, doravante denominado SINCOFRAN;
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E
PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/MF sob o n"
62.638.168/0001-84, com sede na Avenida Tiradentes, n° 960, Luz, São Paulo, SP, CEP:
01102-000, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Márcio Massao Shirnomoto e, por
seu Vice-Presidente Financeiro, Sr. Carlos Alberto Baptistào, doravante denominado
SESCON-SP;
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
62.636.675/0001-89, com sede na Avenida Tiradentes, n° 998, Luz, São Paulo, SP, CEP:
01102-000, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Márcio Massao Shimomoto e, por
seu Vice-Presidente Financeiro, Sr. Nilton de Araújo Faria, doravante denominada AESCONSP; e
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS CONTABILISTAS DE
FRANCA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 54.159.645/0001-09 com sede na Rua Doutor
Carlos Signorelli, n° 2540, Vila Industrial, Franca, SP, CEP: 14403-367, neste ato representado
por seu Presidente, Sr. Marcelo Antônio Barcelos, doravante denominado APROCOF
Todas as Instituições acima qualificadas, doravante
denominadas "PARTES" no presente instrumento e/ou por suas respectivas siglas iniciais.

. Preâmbulo
1.1 Considerando:
Que a sede da ASSESCOFRAN está localizada na Rua Conceição
Cáceres Munhoz, n° 1719, Santa Rita, Franca, SP, CEP: 14403 - 386 e que a sede do
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SINCOFRAN está localizada na Rua Doutor Carlos Signorelli, n° 2540, Vila Industrial,
Franca, SP, CEP: 14403-367;
Que o SESCON-SP e a AESCON-SP pretendem utilizar as
dependências fisicas da sede da ASSESCOFRAN e do SINCOFRAN;
Que há interesse do SESCON-SP em investir na estrutura física do
SINCOFRAN, no intuito de instalar a Regional do SESCON-SP e, ainda, investir em
benfeitorias na estrutura física da ASSESCOFRAN;
Que, nesse cenário, as PARTES pretendem instituir a "Casa do
Contabilista", reunindo-se em parceria, no sentido de fomentar à utilização de espaços,
realização de cursos, entre outras atividades compartilhadas, razões pelas quais firmam a
presente Carta de Intenção de Parceria, conforme será melhor detalhado nos tópicos abaixo:
2.

Das intenções iniciais
2.1 — Em caso de aprovação por todas as PARTES e celebração de

contrato definitivo, o SINCOFRAN disponibilizará espaço físico em sua sede para
instalações da Regional FRANCA do SESCON-SP e de posto de Certificação digital da
AESCON-SP e para a ASSESCOFRAN; espaço este que consistirá em: 1 sala exclusiva para
cada uma das partes, 1 sala de reuniões conjunta, 1 sala para certificação digital.
Parágrafo único: O SESCON-SP se comprometerá a reformar as
dependências da sede do SINCOFRAN, de acordo com projeto e
regras estabelecidas em instrumento específico, e valores aprovados
em seu orçamento. Em contrapartida ao investimento ora citado, o
SESCON-SP ficará isento do pagamento de aluguel pelo espaço
disponibilizado pelo SINCOFRAN, por tempo suficiente para quitar

I
todo o investimento realizado. O valor do aluguel será estabelecidodp,ir.-no mesmo instrumento que tratar sobre o investimento para a

reforma citada;
2.2 - O SESCON-SP também fará investimentos na sede da
ASSESCOFRAN, de acordo com projeto e regras estabelecidas em instrumento específico,
cujos investimentos iniciais deverão ser propostos, através de planilhas, no prazo de 60
(sessenta dias) para a ASSESCOFRAN, bem como, as contrapartidas pelo investimento
realizado, a fim de

aprovados em Assembleia.
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2.3 - O imóvel da sede do SINCOFRAN, ora citado e após receber
os investimentos do SESCON-SP e em virtude da parceria, caso esta seja aprovada por todas
as partes, será chamado de "Casa do Contabilista de Franca", que também abrigará a
APROCOF.
2.4 - A ASSESCOFRAN disponibilizará espaço físico em sua sede
para realização de cursos, palestras e eventos do SESCON-SP, da AESCON-SP e do
SINCONFRAN. As regras para realização dos cursos e palestra, bem como divisão de
despesas e receitas, serão feitas por um instrumento específico para este fim, observado o
disposto no parágrafo único do item 3.2.
2.5 — Em contrapartida, a ASSESCOFRAN ficará isenta de aluguel
pelo espaço disponibilizado pelo SINCOFRAN pelo tempo que durar a parceria, bem como
de eventuais investimentos realizados em sua sede em virtude da parceria

3.

Das receitas e despesas da parceria
3.1 - As PARTES, ao firmarem futuramente o efetivo termo de

parceria, determinarão que todas as despesas e receitas dos imóveis do SINCOFRAN e da
ASSESCOFRAN provenientes de cursos e palestras, serão rateadas proporcionalmente, de
forma ttipartite e, unicamente para as PARTES abaixo, nas seguintes proporções:
33,3% - SINCOFRAN;
33,3% - ASSESCOFRAN; e
33,3% - SESCON-SP.

3.2 — As despesas dos eventos, tais como: custos com palestrantes,
cagèe break e material de apoio (canetas, pastas, blocos de anotações, etc), deverão ser rateadas
na proporção prevista na cláusula 3.1, ou seja, de forma tripartite.
Parágrafo único: A fim de custear as despesas dos eventos, será
cobrada pela ASSESCOFRAN o valor fixo de R$ 270,00 para a utilização do auditório Olavo
Bertoni, valor de R$ 145,00 para salas menores e, ainda, o valor de R$ 87,50, de custo de
empresa de marketing e assessoratnento. Tais valores serão corrigidos anualmente pelo índice
IGPM. Em caso de eventos noturnos, aos finais de semana ou quando houver a necessidade
de mais de um funcionário para acompanhar o evento, será cobrado o valor adicional de R$
160,00.
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3.3 - Todas as despesas do prédio da ASSESCOFRAN serão de sua
exclusiva responsabilidade.
3.4 - As PARTES se comprometem a oferecer
exclusivamente em conjunto, preferencialmente promovidos pela LTNISESCON. Sendo que
a divisão de receitas e despesas serão feitas na forma da 3.1.
Parágrafo Primeiro: A ASSESCOFRAN continuará realizando seus
eventos anuais específicos (Lançamento do Cronograma Anual,
Treinamento Indoor Fazenda Belo Horizonte, Sossega Leão, Festa Junina, Torneio de Futsal, Torneio Esportivo, Jantar,
Treinamento/Confraternização de Diretoria, Campanha do Agasalho,
Campanha de Doação de Sangue, Campanha de Destinação do IR,
Campanha do dia das Crianças e Campanha do Natal), em parceria
com as demais entidades, caso tenham interesse ou individualmente;
Parágrafo Segundo: Os eventos Café da Manhã com Empresários e
Polo Contábil serão exclusivos para associados ASSESCOFRAN e
outros eventos criados para o empresário contábil.
3.5 - As PARTES concordam que a totalidade das receitas oriundas
da locação de espaços, salas de aula ou auditório localizado na sede da ASSESCOFRAN será
da própria ASSESCOFRAN, tendo em vista que todas as despesas fixas correm por conta exclusiva da
entidade e o investimento realizado por esta no imóvel.
3.6 - O Centro de Estudos da ASSESCOFRAN poderá ser
compartilhado com as demais entidades, caso tenham interesse.
3.7 - Para a Certificação digital a regra prevista na cláusula 3.1 não se
aplica. As regras de divisão de receitas e despesas para a Certificação Digital serão
estabelecidas em termos específicos para este fim.
3.8 — Como citado no item 3.7, as PARTES assinarão termos
específicos quanto à adesão de Certificação Digital, visando instalação de posto de
atendimento na sede do SINCOFRAN, ou seja, na futura Casa do Contabilista, bem como
proporção e forma de rateio de receitas e despesas, a ser definido. Ressaltando que a bandeira
da referida Certificação Digital deverá ser mantida conforme já utilizado e administrado pel
SESCO -SP, qual seja: ertificação Serasa.
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4.1— A presente Carta de Intenção de Parceria entre as PARTES terá
validade de 120 (cento e vinte) dias, tempo hábil para que as PARTES possam buscar junto
aos seus respectivos associados e sindicalizados a aprovação, seja em Assembléia ou dão, da
parceria e celebração de futuro termo definitivo, o qual deverá constar as diretrizes previstas
nesta Carta de Intenção.

Das Disposições Gerais
5.1 - Ficará estabelecido entre as PARTES que a fachada do prédio
da ASSESCOFRAN, localizada à Rua Conceição Cáceres Munhoz, número 1719, receberá,
caso confirme a parceria, a logomarca das entidades parceiras, as quais fazem parte do
presente instrumento.

5.2 - O SINCOFRAN e APROCOF, caso a parceria seja efetivada,
deverão equiparar o valor de suas mensalidades ao da ASSESCOFRAN no prazo máximo de
03 (três) anos.
5.3 — Fica desde já acordado que qualquer das PARTES poderá
decidir, através de assembleia ou não, a seu critério exclusivo e absoluto, em qualquer
momento de vigência da presente carta, pela não concretização da parceria que aqui se esboça,
sem qualquer ônus, desde que sejam as demais PARTES comunicadas por escrito. Ou seja, a
Parte que decidir pela não concretização da parceira não será responsável perante as outras
Partes por quaisquer perdas ou despesas decorrentes ou associadas.
5.4 - A presente Carta de Intenção de Parceria constitui simplesmente
uma declaração de intenções mútuas de instituírem em conjunto a "Casa do Contabilista de
Franca", não gerando, conforme estipulado na cláusula acima, obrigações imediatas e/ou
futuras as quais possam vincular as PARTES.

A

5.5 - As PARTES, neste ato, afirmam estar de acordo com tod o
estabelecido nesta Carta de Intenção de Parceria, assinando o presente em 05 (cinco) vias, na
presença de 02 (duas) testemunhas.
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Franca-SP, 05 de maio de 2017.

ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS
Jose

S CONTÁBEIS DE FRANCA E REGIÃO
— Presidente

SINDICATO DOS C INTABILISTAS DE FRANCA E REGIÃO
Marc
ntonto rcelos — Presidente

ASS

ISS ONAL YS CONTABILISTAS DE FRANCA
arcelo Antonio arcelos — Presidente

DICATO
S EMPR S DE SERVIÇOS CONT E
1 EMPRESAS DE
ASSESSORAM TO, PE AS, INFORMAÇÕES E PE 1.
No ESTADO DE SÃO
PAULO — SESCON-SP
Massao S
roto
Carlos Alber taptistão
P/est. nte
Vice-Presiden Financeiro

e
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO E TADO DE SÃO
PAULO — AESCON-SP
Márcio Massao Shimomoto
Nilton de Araújo Faria
Presidente
Vice-Presidente Financeiro
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