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CONVÊNIO DE PARCERIA ENTRE A COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 
INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS - SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP E O SINDICATO DOS 
CONTABILISTAS DE CURITIBA - SICONTIBA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS 
ENTRE AMBAS. 

 

 

 

Pelo presente termo de convênio, de um lado, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 
INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS - SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP, sociedade 
cooperativa, inscrita no CNPJ sob n° 81.466.286/0001-05, com sede na Avenida Ernesto 
Vilela, 1001, Nova Rússia, Ponta Grossa, Paraná, 84.070-000, por seus representantes 
legais infra-assinados, doravante denominada simplesmente como SICREDI, e de outro 
lado, SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA - SICONTIBA, inscrito no CNPJ sob n° 
76.686.963/0001-52, com sede na Avenida Senador Souza Naves, nº 381, bairro Alto da 
Rua XV, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.045-060, por seus representantes 
legais infra-assinados, doravante denominado simplesmente como SICONTIBA, ajustam e 
convencionam as presentes cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente convênio tem por finalidade operacionalizar o atendimento e disponibilizar 
todos os produtos e serviços da SICREDI para o SICONTIBA, para seus respectivos 
associados, profissionais da contabilidade regulares e representados na base e seus 
respectivos clientes. 

 

Parágrafo único: Base territorial SICONTIBA: 

Conforme o Estatuto e registro sindical, a base de representação do SICONTIBA abrange 
os profissionais da contabilidade de: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, 
Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, 
Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio 
Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Porto Amazonas, Quatro 
Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e 
Tunas do Paraná. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA SICREDI 

Parágrafo Primeiro: Dar acesso ao quadro social da COOPERATIVA SICREDI, 
seletivamente às pessoas, físicas e jurídicas, que forem declaradas habilitadas nas 
seguintes condições: 
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a) A pessoa física ou pessoa jurídica deve ser associada ao SICONTIBA ou profissional da 
contabilidade regular e representado na base, residente ou instalada dentro da área 
de ação operacional da SICREDI, e informada pelo SICONTIBA, em dia com suas 
obrigações junto ao SICONTIBA e CRC (será emitida certidão de regularidade online). 

 

b) Parágrafo primeiro: A indicação, da pessoa física ou jurídica, do SICONTIBA para a 
operacionalização do convênio, se dará através do envio de e-mail, com a 
documentação de abertura da conta corrente, que deverá ser enviado aos seguintes 
endereços bruno_hsantos@sicredi.com.br ou marcio_bueno@sicredi.com.br. 

 

c) A pessoa física ou Jurídica, que for indicada pelo SICONTIBA, deverá residir ou estar 
instalada dentro da área de ação operacional da SICREDI (SICREDI CAMPOS GERAIS 
PR/SP). 

 

d) O associado do SICONTIBA ou profissional da contabilidade regular e representado na 
base deve ser aprovado por análise específica, dentro dos critérios de seletividade e 
de capacidade de movimentação de conta, segundo os normativos, Estatuto e 
práticas da SICREDI. 

 

Parágrafo Segundo: Benefícios fornecidos pela SICREDI aos associados do SICONTIBA:  

 

a) Isenção da Cesta de Serviços, nos primeiros 3 meses a contar da data de abertura da 
conta corrente; 

 

b) Estabelecimento de valor diferenciado, a título de Cesta de Serviços, no valor de R$ 
21,90 (vinte e um reais e noventa centavos) para conta de associado Pessoa Jurídica, 
e R$ 8,69 (oito reais e sessenta e nove centavos) para conta de associado Pessoa 
Física; 

 

c) Desconto no preço da Cesta de Serviços, para Pessoa Física, relacionada a valores de 
aplicação, na conta do associado, sendo que a cada R$ 15.000,00 em aplicação (CDB, 
Poupança, Fundos, Previdência, etc) será concedido o desconto de 10% sobre a Cesta 
de Serviços, até o total de 100% de desconto; para cada mês que os valores forem 
mantidos aplicados, a cesta sofrerá a redução proporcional, neste mesmo mês; 
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d) Estabelecimento de valor diferenciado para as operações de TED (transferência 
eletrônica disponível), no valor de R$ 4,00 (quatro reais) por operação, por meio do 
sistema Paguefor/gerenciador financeiro; 

 

e) A possibilidade de fornecimento de Capital de Giro aos associados conveniados, com 
taxa negociável a partir de 1,15% a.m. (uma vírgula quinze por cento ao mês), a 
depender do prazo da operação e garantias vinculadas; 

 

f) A possibilidade de fornecimento de Crédito de Antecipação de Recebíveis aos 
associados conveniados, com taxa negociável a partir de 0,99 % a.m. (zero vírgula 
noventa e nove por cento ao mês), de acordo com o volume da operação; 

 

g) A possibilidade de fornecimento de Crédito de Linha de Financiamento de Veículos 
aos associados conveniados, com opções de 12 parcelas; 24 parcelas; 36 parcelas; 48 
parcelas; com taxa negociável a partir de 0,95% a.m. (zero vírgula noventa e cinco por 
cento ao mês), a depender do prazo e da entrada de cada solicitação; 

 

h) Estabelecimento de valor diferenciado a título de tarifa por boleto de cobrança 
emitido, desde que com impressão própria e sem envio correios, no valor R$ 1,60 (um 
real e cinquenta centavos) por boleto para o associado que emitir mais de 100 
boletos por mês, e, no valor R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos) por boleto 
para o associado que emitir menos de 100 boletos por mês; 

 

i) Cartão de Crédito com anuidade gratuita, nas modalidades Empresarial, Internacional, 
Classic, Gold e Platinum, desde que esteja em plena utilização, com a realização de 
compras mensais através da modalidade crédito; 

 

j) Ficam estabelecidos os valores de taxas diferenciadas quanto às possibilidades de 
investimentos (aplicações), no produto Sicredinvest (CDB), a depender do prazo, 
carência e trava, de cada operação conforme tabela abaixo: 

Faixa de Valores Taxas 

De R$ 50.000,00 à R$ 199.999,99 De 93% a 101% do CDI.* 

De R$ 200.000,00 à R$ 499.999,99 De 97% a 103% do CDI.* 

Acima de R$ 500.000,00. De 99% a 105% do CDI.* 

* Dependendo do período de carência da aplicação.  
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k) Estabelecimento de valor diferenciado a título de precificação para credenciamento 
de máquina de recebimento Sicredi, conforme tabela abaixo: 

Modalidade – Visa e Master Taxa 

Débito 0,89% 

Crédito a Vista 1,49% 

Parcelado 2 a 6 1,99% 

Parcelado 7 a 12 2,39% 

 

Modalidade – Elo Taxa 

Débito 1,69% 

Crédito a Vista 2,70% 

Parcelado 2 a 6 3,35% 

Parcelado 7 a 12 3,75% 

* Para as bandeiras Hiper e Amex, consultar a agência 

* Nesta parceria - 6 meses de isenção do aluguel da máquina e após este período, R$ 
73,00 (com fio), R$ 93,00 (sem fio), R$ 15,00 Pinpad/TEF. 

 

l) Como regra geral, a cooperativa se utilizará dos seguintes critérios na manutenção 
deste convênio:  

a. As operações de crédito, cartão de crédito e limite de cheque especial, 
serão analisadas por comitê de crédito do SICREDI, ou processos 
automatizados, que poderá deferir ou indeferir as propostas/limites com 
base na política de crédito do SICREDI, bem como solicitar documentações 
e/ou garantias de acordo com as linhas e análises de cada caso; 

b. Os preços de todos os produtos e serviços ofertados, serão normalmente 
corrigidos por índice de inflação oficial, bem como podem ser alterados a 
depender de mudanças econômicas e/ou governamentais que possam 
afetar o custo destes produtos e serviços no mercado.       

 

Parágrafo Terceiro: Requisitos para o novo associado usufruir do convênio ora 
celebrado: 

 

a) A pessoa física ou pessoa jurídica deverá ser associada da SICREDI e indicada, por 
meio acima especificado, pelo SICONTIBA (indicará se é associado ou representado e 
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regular), e obedecer aos critérios e normativos internos estabelecidos pela 
Cooperativa; 

 

Parágrafo quarto: Limitações das operações por parte da SICREDI: 

a) As operações serão analisadas pelo Comitê de Avaliação de Risco da SICREDI, onde 
poderão ser exigidas garantias (avalistas, fiadores, outras); 

 

Parágrafo Quinto: Benefícios fornecidos pela SICREDI ao SICONTIBA: 

 

a) A SICREDI concederá os mesmos valores de benefícios, já elencados acima, para o 
SICONTIBA, para as suas movimentações e uso dos produtos e serviços, nas mesmas 
condições e observações já descritas; 

 

b) A SICREDI contribuirá, a título de patrocínio, com o valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil 
Reais), a ser creditado na conta do SICONTIBA, aberta na Sicredi Campos Gerais, 
agência Comendador Araujo. Dentro do prazo de 15 dias, a contar da assinatura do 
convenio. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO SICONTIBA 

 

a) Mobilizar as pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao SICONTIBA, para utilizarem os 
serviços oferecidos pela SICREDI; 

 

b) Mobilizar as pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao SICONTIBA, a indicarem seus 
clientes, para utilizarem os serviços oferecidos pela SICREDI; 

 

c) Prestar todas as informações cadastrais das pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao 
SICONTIBA, para a SICREDI; 

 

d) Por meio da parceria, o SICONTIBA preferencialmente realizará suas movimentações 
financeiras na SICREDI, no que tange à movimentação em conta corrente, 
contratação de seguros, serviços de cobrança bancária, aplicações e demais produtos 
e serviços que a SICREDI tem à disposição. Ficando porem livre para operar com 
outras instituições financeiras que sejam oportunas; 
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e) Concessão de exclusividade para a SICREDI como a única cooperativa de crédito 
conveniada ao SICONTIBA, por período indeterminado, durante a duração do 
convenio; 

 

f) Manter, mesmo que na eventual troca de diretores e conselheiros, do SICONTIBA, 
este convênio pelo período mínimo de 12 meses, sob pena de devolução de todos os 
valores pagos a título de patrocínio, indicados no item da CLÁUSULA SEGUNDA, 
parágrafo 5, item “B”. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA CONFIDENCIALIDADE 

As partes, reciprocamente, se obrigam a manter e preservar, durante a relação contratual 
e após o seu término, o mais absoluto sigilo e confidencialidade sobre todos os dados, 
documentos e informações que obtiverem como decorrência deste contrato e de sua 
operacionalização, assumindo as responsabilidades quanto aos prejuízos e perdas e danos 
inclusive morais que o descumprimento desta obrigação vier a ocasionar a outra parte. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 

Às partes, ressalvado o disposto na alínea “f” da cláusula terceira, é facultado denunciar o 
presente convênio, a qualquer tempo, mediante simples aviso por escrito, com 
antecedência de 30 (trinta) dias, ressalvada a continuidade das operações e dos negócios 
em andamento com as pessoas físicas e jurídicas vinculadas à SICONTIBA e abrigadas por 
este convênio contratados antes da denúncia do presente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – PERMISSÃO DE PUBLICIDADE 

Exceto por meio de anuência prévia e expressa da parte contrária, nenhuma das partes 
deverá usar o nome, marcas e logos da outra parte em materiais promocionais, notas 
publicitárias, propagandas e outras publicações ou comunicações similares. 

 

Parágrafo Primeiro: Neste ato, a SICREDI concorda que o SICONTIBA realize a publicidade 
de seu nome, marcas e logos nas seguintes situações: 

 

a) O envio de e-mail, a título de marketing, para empresários e pessoas físicas 
cadastrados junto ao SICONTIBA; 

 

b) Anúncio no Site do SICONTIBA, referente ao convênio; 
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c) Publicação de material impresso – Flyer / Folder e Banner, divulgando o convênio; 

 

Parágrafo Segundo: Concordam as partes que, com relação aos atos de permissão de 
publicidade indicados no caput e parágrafo primeiro desta cláusula, a SICONTIBA deverá 
encaminhar os materiais publicitários à SICREDI para aprovação prévia, por uma questão 
de padronização da marca. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

As partes ora parceiras avençam e esclarecem que não constituem grupo econômico ou 
qualquer espécie de associação, possuindo, assim, plena autonomia em todos os aspectos, 
especialmente jurídico e econômico. Por esta razão, a SICREDI assume expressamente 
frente ao SICONTIBA - e se compromete a informar expressamente aos profissionais da 
contabilidade representados pelo SICONTIBA e clientes que venham a adquirir os seus 
produtos - que será o único e exclusivo responsável por todos os vícios, defeitos ou 
controvérsias decorrentes do fornecimento de seus serviços e/ou produtos, exonerando 
expressamente o SICONTIBA de qualquer responsabilidade acerca dos mesmos. Não há 
qualquer responsabilidade subsidiária ou solidária do SICONTIBA em relação a eventual 
inadimplemento dos indicados e dos que firmarem contratos com a SICREDI pela presente 
parceria. 

 

Parágrafo único: A presente parceria não gera qualquer vínculo empregatício entre as 
partes, prepostos ou empregados da SICREDI, se responsabilizando a SICREDI por toda e 
qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, tributária e cível, referentes 
aos profissionais utilizados para a execução da presente parceria. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Foro de Eleição: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da 
Comarca de Curitiba/PR, como competente para dirimir qualquer questão decorrente 
deste contrato. 

 

E, por estarem as partes justas e acordadas com as cláusulas ora apresentadas, assinam o 
presente convênio, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas. 

 

Curitiba, 04 de setembro de 2019. 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS - SICREDI 
CAMPOS GERAIS PR/SP 
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_________________________________           _________________________________ 

           MARCIO ZWIEREWICZ                                   REINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

          CPF nº 930.636.529-20                                                  CPF nº 449.374.159-72 

              Diretor Executivo                                                          Gerente Regional 

 

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA 

 

 

__________________________________________________________________ 

PEDRO HUGO CATOSSI 

CPF nº 360.165.199-87 

Presidente 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

_________________________________           _________________________________ 

                 Márcio André Prado                                                Simone Vane Soares 

               CPF nº 037.998.209-90                                            CPF nº 582.412.139-72 


