
TERMO DE PARCERIA 

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE FRANCA E REGIÃO, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n2  54.159.694/0001-33, com sede na Rua Conceição Cáceres Munhoz, n2  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 n2  

72.918.006/0001-53, com sede na Rua Doutor Carlos Signorelli, n2  2540, Vila Industrial, Franca, 

SP, CEP: 14403-36/, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Donicio Cruz Antunes, 

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 n2 62.638.168/0001-84, com sede na Avenida Viradentes, n2  960, 

Luz, São Paulo, SP, CEP: 01102-000, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Márcio 

Massao Shimomoto e, por seu Vice-Presidente Financeiro, Sr. Carlos Alberto Baptista°, 

doravante denominado SESCON-SP; 

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, inscrito 

no CNPJ/MF sob o n2  62.636.675/0001-89, com sede na Avenida Tiradentes, ne 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 AESCON-SP; e 

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS CONTABILISTAS DE FRANCA, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  

54.159.645/0001-09 com sede na Rua Doutor Carlos Signorelli, n2 2.540, Vila Industrial, Franca, 

SP, CEP: 14403-367, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Marcelo António Barcelos, 

doravante denominado APROCOF. 

Todas as instituições acima qualificadas, doravante serão denominadas "PARTES" no presente 
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instrumento e/ou por suas respectivas siglas iniciais. 

PREÂMBULO 

1.1. Considerando: 

Que a sede da ASSESCOFRAN está localizada na Rua Conceição Cáceres Munhoz, ng 1.719, 

Santa Rita, Franca- SP, CEP: 14403-386 e que a sede do SINCOFRAN está localizada na Rua 

Doutor Carlos Signorelli, me 2.540, Vila Industrial, Franca, SP, CEP: 14403-367; 

Que o SESCON-SP e a AESCON-SP pretendem utilizar as dependências físicas 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 a utilização de espaços, realização de cursos, entre outras 

atividades compartilhadas, razões pelas quais firmam o presente Termo de Parceria, nos 

termos descritos abaixo: 

DAS INTENÇÕES INICIAIS 

2.1 	Pela presente parceria, o SINCOFRAN disponibilizara espaço tísico em sua sede para 

instalação da Regional FRANCA do SESCON-SP e de posto de Certificação digital da AESCON-SP 

e para a ASSESCOFRAN; espaço este que consistirá em: 01 sala exclusiva para cada uma das 

partes, 01 sala de reuniões conjunta e 01 sala para certificação digital. 

ÕstiD2c 

Parágrafo único: O SESCON-SP se compromete a reformar as 
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dependências da sede do SINCOFRAN, de acordo com projeto e 
regras estabelecidas entre as partes, na cláusula 5 deste 
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documento. 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 

todo o investimento realizado. O valor do aluguel e demais 

condições estão estabelecidas na cláusula 5 deste instrumento. 

	

2.2 	O SESCON-SP também fará investimentos na sede da ASSESCOFRAN, de acordo com 

projeto aprovado pelas partes e regras estabelecidas na cláusula 5. 

	

2.3 	O imóvel da sede do SINCOFRAN, ora citado, após receber os investimentos do 

SESCON-SP e, em virtude da parceria, será chamado de "Casa do Contabilista de Franca", 

que também abrigará a APROCOF. 

2,21 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 palestras, bem como divisão de despesas e receitas, serão feitas de 

acordo com a cláusula 3. 

	

2.5 	A ASSESCOFRAN ficará isenta do pagamento de aluguel pelo espaço disponibilizado 

pelo SINCOFRAN enquanto perdurar a parceria, bem como de eventuais investimentos 

realizados em sua sede. 

3. 	DAS RECEITAS E DESPESAS DA PARCERIA 

3.1 Todas as despesas e receitas dos imóveis do SINCOFRAN e da ASSESCOFRAN 

provenientes de cursos e palestras, serão rateadas proporcionalmente, de forma tripartite 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, coffee break e material 

de apoio (canetas, pastas, blocos de anotações, etc.), deverão ser rateadas na proporção 
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prevista na cláusula 3.1, ou seja, de formatripartite. 

Parágrafo único: A fim de custear as despesas dos eventos, será 

cobrado das demais partes pela ASSESCOFRAN o valor fixo de R$ 

270,00 para a utilização do auditório Olavo Bertoni; o valor de R$ 

145,00 para salas menores e, ainda, o valor de R$ 87,50, de custo de 

empresa de marketing e assessoramento. Tais valores serão 

corrigidos anualmente pelo índice GPM. 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. 

	

3.3 	Todas as demais despesas concernentes ao prédio da ASSESCOFRAN serão de sua 

exclusiva responsabilidade. 

	

3.4 	As PARTES se comprometem a oferecer cursos em conjunto, preferencialmente 

promovidos pela UNISESCON, com divisão de receitas e despesas feitas na forma da cláusula 

3.1.. As entidades também poderão realizar cursos e palestras separadamente, porém, os 

temas e as datas que concorram com a programação das atividades das partes deverão ser 

analisados de modo a priorizar a parceria. 

Parágrafo Primeiro: A ASSESCOFRAN continuará realizando seus 
eventos anuais específicos (Lançamento do Cronograma Anual, 

Treinamento outdoor 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, 

os quais serão informados no início do ano ao SESCON — SP, de forma 

a priorizar a parceria. 

Parágrafo Segundo: Os eventos Café da Manhã com Empresários e 

Polo Contábil serão exclusivos para associados ASSESCOFRAN. 

	

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 desta 

entidade. 
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a) No imóvel da ASSESCOFRAN: R$ 107.553,75 

 

VáDico 	Ass59.1DIco  
Página 5 de 9 

 

       

        

        

51115C0144P 	AESCON-SP 

  

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 instrumento 

específico para este fim. 

	

3.8 	Como citado na cláusula 3.7, as PARTES assinarão termos específicos quanto à adesão 

de Certificação Digital, visando instalação de posto de atendimento na sede do SINCOFFtAN, 

ou seja, na futura "Casa do Contabilista", bem como proporção e forma de rateio de receitas 

e despesas. Cumpre ressaltar que a bandeira da referida Certificação Digital deverá ser 

mantida conforme atualmente utilizado e administrado pelo SESCON-SP, qual seja: 

Certificação Serasa. 

DO PRAZO 

	

4.1 	A presente parceria tem prazo de 240 meses, nos termos da cláusula 5 e seus subitens, 

deste instrumento. Caso seja rescindido antecipadamente, a parte que der causa a rescisão 

deverá atender o previsto na referida cláusula, sem prejuízo de eventual indenização por 

perdas e danos. 

DO INVESTIMENTO E DAS CONTRAPARTIDAS 

	

5.1 	As disposições expostas neste item substituem os instrumentos específicos citados no 

parágrafo único do item 2.1 e 2.2 da "Carta de Intenções de Parceria", firmada entre as partes 

em 5 de maio de 2017. 

	

5.2 	O SESCON-SP investirá estimativamente os seguintes valores em reformas nas sedes da 

ASSESCOFRAN e do SINCOFRAN, observando o seguinte: 



b) No imóvel do SINCOFRAN: R$ 328.375,94 

5.3 	Os valores acima descritos estão baseados nos projetos desenvolvidos pelo escritório de 

arquitetura contratado pelo SESCON-SP, em acordo com as demais partes, com o qual, ambas, 

neste instrumento, manifestam sua integral concordância. 

5.4 O SINCOFRAN, tendo em vista os investimentos realizados pelo SESCON-SP, concederá 

ao SESCON-SP e à ASSESCOFRAN, isenção no pagamento de aluguel do imóvel pelo prazo de 

240 meses. 

5.5 A ASSESCOFFtAN, tendo em vista os investimentos realizados pelo SESCON-SP, se 

compromete a disponibilizar seu imóvel para realização de cursos, eventos e palestras, nos 

termos da cláusula 3.2 deste instrumento, pelo prazo de 240 meses, sem que possa negar a 

utilização do imóvel para tanto. 

5.6 A ASSESCOFRAN será responsável pelo controle da agenda das salas e auditório, 

considerando que todas as despesas fixas são exclusivas dessa entidade, sempre priorizando a 

presente parceria. 

5.7 Para que não ocorra conflito de datas e horários, basta que as PARTES consultem 

previamente à ASSESCOFRAN sobre a intenção de reserva das salas ou promoção de eventos. 

5.8 Para fins de cálculo de abatimento mensal do débito do SINCOFRAN, as partes 

estabelecem o valor de R$ 1.368,23 para locação do espaço destinado ao SESCON-SP, em sua 

sede. Este valor será corrigido anualmente pelo IGPM, assim como o valor do saldo devedor do 

SINCOFRAN com o SESCON-SP. 

5.9 	Em caso de rescisão anterior ao prazo de 240 meses, promovida pelo SINCOFRAN, este 

se compromete à devolução do saldo devedor apurado entre o investimento previsto na alínea 

"b" da cláusula 5.2 e os abatimentos de aluguel da cláusula 5.8. 

5.10 Para fins de cálculo de abatimento mensal do débito da ASSESCOFRAN, as partes 
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estabelecem o valor mensal de R$448,14. Este valor será corrigido anualmente pelo IGPM, 

assim como o valor do saldo devedor da ASSESCOFRAN com o SESCON-SP. 

5.11 Em caso de rescisão anterior ao prazo de 240 meses, promovida pela ASSESCOFRAN, 

esta se compromete à devolução do saldo devedor apurado entre o investimento previsto na 

alínea "a" do item 5.2 e os abatimentos de aluguel da cláusula 5.10 no mesmo prazo restante 

para quitação, proporcionalmente ao prazo restante para término do contrato, corrigido pelo 

IGPM". 

5.12 O SESCON-SP não investirá valor superior ao previsto na cláusula 5.2. Caso o valor seja 

majorado, por qualquer motivo, a parte proprietária do imóvel se compromete a arcar com as 

despesas decorrentes desta majoração. Eventual abatimento no preço do investimento 

realizado pelo SESCON — SP, a critério do fornecedor, não incorrerá em alteração dos valores 

estimados nos itens "a" e "h" da cláusula 5.2". 

	

6. 	DISPOSIÇÕES GERAIS 

	

6.1 	Fica estabelecido entre as PARTES que a fachada do prédio da ASSESCOFRAN, 

localizada à Rua Conceição Cáceres Munhoz, número 1719, receberá a logomarca das 

entidades parceiras, as quais fazem parte do presente instrumento. 

	

6.2 	O SINCOFRAN e APROCOF se comprometem a equiparar o valor de suas 

mensalidades associativas ao da ASSESCOFRAN no prazo máximo de 03 (três) anos. 

	

6.3 	Mediante a desproporcionalidade dos investimentos aplicados, o SINCOFRAN se 

compromete a disponibilizar em caráter irrevogável e irretratável a sala destinada a 

ASSESCOFRAN na Casa do Contabilista de Franca pelo prazo pré estabelecido na cláusula 5.4. 

	

6.4 	Fica desde já acordado que as PARTES garantem o cumprimento de todas as 

formalidades, legais e estatutárias, para a formalização do presente instrumento, sendo 

todas capazes para tanto. Caso seja apresentada qualquer oposição ao cumprimento do 

presente instrumento, a diretoria executiva da parte questionada, que esta subscreve, será 
1. 	I.  
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responsável pelos ressarcimentos previstos na cláusula 5. 

	

6.5 	O presente contrato ainda poderá ser rescindido motivadamente, caso qualquer dos 

PARCEIROS venha a infringir cláusula ou condição ora convencionada, constituindo o 

inadimplemento contratual condição resolutiva do presente, operando-se de pleno direito 

mediante mera notificação extrajudicial, inclusive admitida por e-mail ou via postal com 

aviso de recebimento, após a fluência do prazo de 10 (dez) dias para a parte cumprir, sanar 

ou corrigir a correspondente obrigação. 

	

6.6 	As partes convencionam que quaisquer dúvidas, controvérsias e conflitos oriundos 

da interpretação, aplicação e execução do presente contrato, inclusive no que concerne ao 

perfeito e completo adimplemento das obrigações dele emanadas, serão submetidas à 

resolução perante o Foro de Franca - SP, para dirimir eventuais conflitos oriundos do 

presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por privilegiado que possa ser. 

	

6.7 	As PARTES, neste ato, afirmam estar de acordo com todo o estabelecido neste 

Termo de Parceria, assinando o presente em 05 (cinco) vias, na presença de 02 (duas) 

testemunhas. 

	

6.8 	Qualquer omissão no presente documento será solucionada com a aplicação da 

legislação em vigor, notadamente pelo Código Civil. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo em 05 (cinco) vias de 

igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam. 

São Paulo, 15 de agosto de 2018. 

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRE 	 IÇOS CONTÁBEIS DE FRANCA E REGIÃO 

José Dias A 	o — Presidente 
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SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE FRANCA E REGIÃO 

Donício Cru 	• • - • — Presidente 

OCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS CONTABILISTAS DE FRANCA 

Marcelo Antonio Barcelos — Presidente 

AW»  

SIN 'ICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E D s 	 AS 
ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO 	AO • 	— 

SESCON-SP 

Márcio Massio Shimomoto 

Presidente 

AáOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO — AESCON-SP 

Carlos Alberto Baptistão 

Vice-Presidente Financeiro 

Márcio Massao Shimomoto 

Presidente 

Testemunhas: 

ornei"  
Nome: C. arrni (a nOd rirei  

CPF:  355-3). (05v• 

Nilton de Araújo Faria 

Vice-Presidente Financeiro 
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