
TERMO DE CONVÊNIO

Pelo presente instrumento particular, de um lado a CONVENIADA 
Razão Social:

Nome Fantasia: 

CNPJ: Inscrição Estadual:

Endereço: Bairro:

CEP:UF:Cidade: 

Fones: Fax:

CPF:Diretor/Presidente:

Ramo de Atividade: 

Modalidade de atuação:
Loja externa Feira Outros

Banco para depósito:

Agência: Conta corrente: 

E, de outro lado, ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SANTA CASA, entidade pessoa jurídica de direito 
privado, de caráter associativo, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 92.992.973/0001-72 e estabelecida com sede na Rua 
Professor Annes Dias, 295, Bairro Centro Histórico, nesta Capital/ RS, CEP 90.020-090, neste ato representada pelas suas 
Presidente e Vice-Presidente signatárias, doravante denominada simplesmente AFUSC; 

Resolvem, de comum acordo firmar o presente Convênio de Parceria e Cooperação, consoante as cláusulas e condições a seguir 
dispostas:

1. DO OBJETO

1.1. O presente ajuste tem por objeto o estabelecimento de parceria entre as convenientes, visando criar condições facilitadoras 
aos associados da AFUSC para compras e/ou contratações de serviços na empresa conveniada, mediante apresentação do 
CARTÃO CONVÊNIO.

Parágrafo único: O presente ajuste aplica-se, no que couber, a cada modalidade de relação estabelecida através deste 
instrumento: loja externa, feiras internas ou outras relações estabelecidas pela AFUSC, tais como parcerias, cooperações, etc.

2. DOS BENEFICIÁRIOS  E  ROTINA DE  ATENDIMENTO

2.1. São beneficiários deste CONVÊNIO todos os associados da AFUSC.

2.2. Os associados da AFUSC deverão, no ato da compra e/ou contratação, apresentar o CARTÃO DE CONVÊNIOS juntamente com 
documento de identificação com fotos para fins de comprovação da vinculação com a AFUSC. 

2.3. A CONVENIADA compromete-se a vender e/ou contratar desde que devidamente autorizados pela ordem de atendimento.

2.4. Por solicitação do associado as vendas e/ou contratações poderão ser parceladas no máximo, 6 (seis) vezes, desde que o 
mesmo tenha margem consignável para suportar o desconto em folha de pagamento. A AFUSC não interfere na negociação 
entre a CONVENIADA e o associado.

2.5. Para a operacionalização prevista no item 2.4. acima, a CONVENIADA deverá incluir no sistema da TecBiz as informações 
referentes a compra e/ou contratação, emitirá autorização quer deverá ser assinada pelo associado. Esta autorização deverá ser 
enviada para arquivo na AFUSC mensalmente  para fins comprobatórios.

3. DOS COMPROMISSOS DA CONVENIADA

3.1. Cumpre à CONVENIADA:

a) Praticar o preço usual sem quaisquer acréscimos de taxas ou juros para venda, sob pena de uma vez confirmada a 
situação, ser passível de rescisão do presente ajuste;

b) Observar os limites financeiros disponíveis para cada beneficiário, realizando a venda somente após o fornecimento do 
número de autorização constante no sistema TecBiz;

c) Preencher corretamente o comprovante de despesa, bem como colher a assinatura do associado no documento;

d) Enviar para AFUSC os comprovantes de vendas devidamente assinados pelo associado mensalmente;

e) Existir do associado a comprovação da titularidade com apresentação do CARTÃO DE CONVÊNIOS e documento de 
identidade com foto.

f) Não utilizar a logomarca e/ou nome da AFUSC sem o prévio conhecimento e autorização expressa desta através do e-mail 
afusc.rs@gmail.com, expondo nas suas dependências identificação visual fornecida pela AFUSC para publicizar à existência 
da parceria. A divulgação em outros canais de comunicação também exigem autorização expressa da AFUSC que pode ser 
solicitado através do e-mail acima mencionado.

g) Não realizar vendas e/ou contratações acima de 06 (seis) parcelas mensais.

h) Contribuir anualmente para a realização dos festejos de aniversário e final de ano promovidos  pela  AFUSC aos 
associados. O apoio financeiro será  estabelecido  conforme faturamento e será comunicado com 1 (um) mês de 
antecedência.

4. DOS COMPROMISSOS DA AFUSC

4.1. A AFUSC compromete-se à:

a) Repassar mensalmente os valores devidos pelas aquisições realizadas pelos associados, observado o número de parcelas 
negociadas.

b) Acompanhar junto a TecBiz as transações comerciais realizadas pelos associados, observando sempre seu limite 
financeiro disponível.

c) Acompanhar junto a TecBiz o encerramento mensal das compras, relatórios, resumos e extratos das transações realizadas 
no período efetivação do pagamento aos conveniados.

d) Bloquear no sistema TecBiz o nome do associado sempre que necessário, tais como afastamento temporários ou 
definitivos, como a rescisão contratual do contrato de trabalho existente com a Santa Casa.

e) Divulgar junto aos associados à existência do presente convênio.

5. DAS FEIRAS

5.1. A AFUSC poderá organizar feiras para vendas internas nas suas dependências de acordo com a disponibilidade de área física 
e/ou mesmo em eventos externos, seguindo suas diretrizes de atuação.

5.2. A conveniada compromete-se a, uma vez incluída da grade para realização da feira, observar as datas e horários 
previamente agendados, bem como a sua funcionalidade, sob pena de descredenciamento. Não cabe ao conveniado impor 
e/ou escolher datas e horários, sendo prerrogativa da AFUSC a elaboração da grade de funcionamento.

5.3. As feiras serão realizadas com duração de uma semana e deverão seguir as mesmas regras ajustadas para venda de 
produtos aos associados, principalmente no cumprimento do teto estabelecido para compra. Somente está autorizada a venda 
dos produtos através do CARTÃO DE CONVÊNIOS. Nenhuma outra forma está autorizada.

5.4. Não haverá exclusividade de segmento durante o período da feira, ou seja, na agenda da mesma semana poderão participar 
conveniados do mesmo segmento de perfumaria, vestuário, artesanato, acessórios, etc.

6. DAS TAXAS

6.1. A CONVENIADA concederá à AFUSC a título de taxa de administração, o percentual de 10%(dez por cento), incidente sobre o 
valor da fatura mensal que engloba todas as vendas (autorizações) realizadas através do CARTÃO DE CONVÊNIOS, importância 
que desde já autoriza a deduzir mensalmente dos valores que lhe serão repassados pelas vendas e/ou serviços efetivamente 
realizados. 

6.2. Na data da assinatura deste instrumento, a CONVENIADA pagará uma taxa única no valor de R$ ________________________ 
para cobrir despesas administrativas de ingresso.

6.3. A empresa conveniada pagará ainda, ao firmar este instrumento, uma taxa única no valor R$ _______________________, 
para cadastro junto a TecBiz Tecnologia e Negócios Ltda, CNPJ nº 04.240.577/0001-21, com sede na rua Bento Martins, 24, 
Bairro Centro Histórico, nesta Capital/RS, CEP 90250-370, empresa contratada e responsável pelo gerenciamento eletrônico dos 
cartões dos convênios firmados pela AFUSC.

6.4. A empresa TecBiz cobrará ainda, uma taxa anual no valor de R$ __________________, referente a manutenção do sistema. 

7. DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente de acordo com o extrato da empresa TecBiz, ou seja, o que não estiver 
autorizado via sistema não será de responsabilidade da AFUSC.

7.2. O montante devido e descontado do associado será repassado pela AFUSC à CONVENIADA até o dia 20 (vinte) do mês 
subsequente ao correspondente desconto, ou seja o repasse será efetuado de acordo com o número de parcelas das compras 
e/ou contratações e correspondem compras havidas entre os dias 15 de um mês ao dia 16 do mês seguinte. 

7.3. A CONVENIADA deverá encaminhar para pagamento a nota fiscal e fatura, sendo o montante devido pago através de 
depósito bancário em conta a ser indicada pela CONVENIADA.

8. DA VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato de prestação de serviços terá vigência por prazo indeterminado, tendo como marco inicial a data de  
______ de __________________ de 20______.

9. DA RESCISÃO

9.1. O convênio pode ser rescindido imotivadamente qualquer tempo pelas partes, sem qualquer ônus e qualquer indenização, 
mediante a apresentação expressa de prévio aviso, através de meio que comprove o efetivo recebimento com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias.

9.2. Uma vez operacionalizada a rescisão imotivada, as partes convenientes se responsabilizam, pelos ajustes previstos neste 
instrumento na fluência do aviso prévio.  

9.3. O convênio também poderá será rescindido independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, na 
ocorrência de pedido de falência, intervenção extrajudicial, liquidação, dissolução judicial ou extrajudicial das CONVENIENTES; 
transferência parcial ou total deste contrato à terceiros, não autorizada pela AFUSC; e, ainda, se dentro do período de 01(um) 
ano, não houver qualquer movimentação de venda e/ou contratação para os associados da AFUSC. 

10. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

10.1. A CONVENIADA obriga-se a manter sigilo sobre quaisquer informações, orientações, dados, negócios e documentos 
fornecidos pela AFUSC, os quais são de natureza confidencial, não podendo divulgá-los à terceiros, sob pena de 
responsabilidade pelos danos daí decorrentes. Tal obrigação se mantém mesmo após o término do liame contratual.

Parágrafo único: Para garantia do cumprimento do disposto no caput, a CONVENIADA limitar-se-á a transmitir a seus 
funcionários e, tão-somente a estes, apenas as informações e orientações essenciais ao desempenho de suas respectivas 
tarefas.

10.2. As partes convenientes deverão abster-se da prática de qualquer ato ou omissão que possam denegrir seus nomes e 
imagem.

11. DAS COMUNICAÇÕES

11.1. Toda e qualquer comunicação a ser efetuada entre as partes com relação a este Instrumento, somente será considerada 
válida e produzirá seus devidos efeitos se realizada por escrito que pode ser por e-mail (afusc.rs@gmail.com).

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Os casos omissos que eventualmente surgirem serão resolvidos de comum acordo pelas partes, sendo que qualquer 
concessão não manifestada neste instrumento não se constitui situação capaz de alterar ou modificar as obrigações aqui 
avençadas.

12.2. Ocorrendo alteração no contrato social da CONVENIADA na vigência deste instrumento, como também, alterações nas 
atividades e procedimentos descritos no objeto contratual, essa deverá comunicar à AFUSC, que decidirá sobre a manutenção 
ou não da relação jurídica ora ajustada.

12.3. As partes adotarão o uso de termos aditivos vinculados ao presente convênio para instrumentar, viabilizar e/ou modificar 
as relações nele previstas. 

12.4. O presente convênio não importa em qualquer forma de sociedade ou associação, bem como não constitui vínculo de 

natureza trabalhista ou previdenciária, ou responsabilidade solidária ou conjunta, de subordinação hierárquica ou de 
dependência econômica entre as partes. 

12.5. Cada uma das partes declara que compreendeu os termos do presente convênio, tendo buscado aconselhamento 
jurídicos, técnicos e contábeis para sanar eventuais dúvidas.

13. DO FORO DE ELEIÇÃO

13.1. As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS para dirimir qualquer dúvida e litígio em 
decorrência deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem assim contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo firmadas, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Porto Alegre, ______ de __________________ de 20______.



E, de outro lado, ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SANTA CASA, entidade pessoa jurídica de direito 
privado, de caráter associativo, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 92.992.973/0001-72 e estabelecida com sede na Rua 
Professor Annes Dias, 295, Bairro Centro Histórico, nesta Capital/ RS, CEP 90.020-090, neste ato representada pelas suas 
Presidente e Vice-Presidente signatárias, doravante denominada simplesmente AFUSC; 

Resolvem, de comum acordo firmar o presente Convênio de Parceria e Cooperação, consoante as cláusulas e condições a seguir 
dispostas:

1. DO OBJETO

1.1. O presente ajuste tem por objeto o estabelecimento de parceria entre as convenientes, visando criar condições facilitadoras 
aos associados da AFUSC para compras e/ou contratações de serviços na empresa conveniada, mediante apresentação do 
CARTÃO CONVÊNIO.

Parágrafo único: O presente ajuste aplica-se, no que couber, a cada modalidade de relação estabelecida através deste 
instrumento: loja externa, feiras internas ou outras relações estabelecidas pela AFUSC, tais como parcerias, cooperações, etc.

2. DOS BENEFICIÁRIOS  E  ROTINA DE  ATENDIMENTO

2.1. São beneficiários deste CONVÊNIO todos os associados da AFUSC.

2.2. Os associados da AFUSC deverão, no ato da compra e/ou contratação, apresentar o CARTÃO DE CONVÊNIOS juntamente com 
documento de identificação com fotos para fins de comprovação da vinculação com a AFUSC. 

2.3. A CONVENIADA compromete-se a vender e/ou contratar desde que devidamente autorizados pela ordem de atendimento.

2.4. Por solicitação do associado as vendas e/ou contratações poderão ser parceladas no máximo, 6 (seis) vezes, desde que o 
mesmo tenha margem consignável para suportar o desconto em folha de pagamento. A AFUSC não interfere na negociação 
entre a CONVENIADA e o associado.

2.5. Para a operacionalização prevista no item 2.4. acima, a CONVENIADA deverá incluir no sistema da TecBiz as informações 
referentes a compra e/ou contratação, emitirá autorização quer deverá ser assinada pelo associado. Esta autorização deverá ser 
enviada para arquivo na AFUSC mensalmente  para fins comprobatórios.

3. DOS COMPROMISSOS DA CONVENIADA

3.1. Cumpre à CONVENIADA:

a) Praticar o preço usual sem quaisquer acréscimos de taxas ou juros para venda, sob pena de uma vez confirmada a 
situação, ser passível de rescisão do presente ajuste;

b) Observar os limites financeiros disponíveis para cada beneficiário, realizando a venda somente após o fornecimento do 
número de autorização constante no sistema TecBiz;

c) Preencher corretamente o comprovante de despesa, bem como colher a assinatura do associado no documento;

d) Enviar para AFUSC os comprovantes de vendas devidamente assinados pelo associado mensalmente;

e) Existir do associado a comprovação da titularidade com apresentação do CARTÃO DE CONVÊNIOS e documento de 
identidade com foto.

f) Não utilizar a logomarca e/ou nome da AFUSC sem o prévio conhecimento e autorização expressa desta através do e-mail 
afusc.rs@gmail.com, expondo nas suas dependências identificação visual fornecida pela AFUSC para publicizar à existência 
da parceria. A divulgação em outros canais de comunicação também exigem autorização expressa da AFUSC que pode ser 
solicitado através do e-mail acima mencionado.

g) Não realizar vendas e/ou contratações acima de 06 (seis) parcelas mensais.

h) Contribuir anualmente para a realização dos festejos de aniversário e final de ano promovidos  pela  AFUSC aos 
associados. O apoio financeiro será  estabelecido  conforme faturamento e será comunicado com 1 (um) mês de 
antecedência.

4. DOS COMPROMISSOS DA AFUSC

4.1. A AFUSC compromete-se à:

a) Repassar mensalmente os valores devidos pelas aquisições realizadas pelos associados, observado o número de parcelas 
negociadas.

b) Acompanhar junto a TecBiz as transações comerciais realizadas pelos associados, observando sempre seu limite 
financeiro disponível.

c) Acompanhar junto a TecBiz o encerramento mensal das compras, relatórios, resumos e extratos das transações realizadas 
no período efetivação do pagamento aos conveniados.

d) Bloquear no sistema TecBiz o nome do associado sempre que necessário, tais como afastamento temporários ou 
definitivos, como a rescisão contratual do contrato de trabalho existente com a Santa Casa.

e) Divulgar junto aos associados à existência do presente convênio.

5. DAS FEIRAS

5.1. A AFUSC poderá organizar feiras para vendas internas nas suas dependências de acordo com a disponibilidade de área física 
e/ou mesmo em eventos externos, seguindo suas diretrizes de atuação.

5.2. A conveniada compromete-se a, uma vez incluída da grade para realização da feira, observar as datas e horários 
previamente agendados, bem como a sua funcionalidade, sob pena de descredenciamento. Não cabe ao conveniado impor 
e/ou escolher datas e horários, sendo prerrogativa da AFUSC a elaboração da grade de funcionamento.

5.3. As feiras serão realizadas com duração de uma semana e deverão seguir as mesmas regras ajustadas para venda de 
produtos aos associados, principalmente no cumprimento do teto estabelecido para compra. Somente está autorizada a venda 
dos produtos através do CARTÃO DE CONVÊNIOS. Nenhuma outra forma está autorizada.

5.4. Não haverá exclusividade de segmento durante o período da feira, ou seja, na agenda da mesma semana poderão participar 
conveniados do mesmo segmento de perfumaria, vestuário, artesanato, acessórios, etc.

6. DAS TAXAS

6.1. A CONVENIADA concederá à AFUSC a título de taxa de administração, o percentual de 10%(dez por cento), incidente sobre o 
valor da fatura mensal que engloba todas as vendas (autorizações) realizadas através do CARTÃO DE CONVÊNIOS, importância 
que desde já autoriza a deduzir mensalmente dos valores que lhe serão repassados pelas vendas e/ou serviços efetivamente 
realizados. 

6.2. Na data da assinatura deste instrumento, a CONVENIADA pagará uma taxa única no valor de R$ ________________________ 
para cobrir despesas administrativas de ingresso.

6.3. A empresa conveniada pagará ainda, ao firmar este instrumento, uma taxa única no valor R$ _______________________, 
para cadastro junto a TecBiz Tecnologia e Negócios Ltda, CNPJ nº 04.240.577/0001-21, com sede na rua Bento Martins, 24, 
Bairro Centro Histórico, nesta Capital/RS, CEP 90250-370, empresa contratada e responsável pelo gerenciamento eletrônico dos 
cartões dos convênios firmados pela AFUSC.

6.4. A empresa TecBiz cobrará ainda, uma taxa anual no valor de R$ __________________, referente a manutenção do sistema. 

7. DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente de acordo com o extrato da empresa TecBiz, ou seja, o que não estiver 
autorizado via sistema não será de responsabilidade da AFUSC.

7.2. O montante devido e descontado do associado será repassado pela AFUSC à CONVENIADA até o dia 20 (vinte) do mês 
subsequente ao correspondente desconto, ou seja o repasse será efetuado de acordo com o número de parcelas das compras 
e/ou contratações e correspondem compras havidas entre os dias 15 de um mês ao dia 16 do mês seguinte. 

7.3. A CONVENIADA deverá encaminhar para pagamento a nota fiscal e fatura, sendo o montante devido pago através de 
depósito bancário em conta a ser indicada pela CONVENIADA.

8. DA VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato de prestação de serviços terá vigência por prazo indeterminado, tendo como marco inicial a data de  
______ de __________________ de 20______.

9. DA RESCISÃO

9.1. O convênio pode ser rescindido imotivadamente qualquer tempo pelas partes, sem qualquer ônus e qualquer indenização, 
mediante a apresentação expressa de prévio aviso, através de meio que comprove o efetivo recebimento com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias.

9.2. Uma vez operacionalizada a rescisão imotivada, as partes convenientes se responsabilizam, pelos ajustes previstos neste 
instrumento na fluência do aviso prévio.  

9.3. O convênio também poderá será rescindido independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, na 
ocorrência de pedido de falência, intervenção extrajudicial, liquidação, dissolução judicial ou extrajudicial das CONVENIENTES; 
transferência parcial ou total deste contrato à terceiros, não autorizada pela AFUSC; e, ainda, se dentro do período de 01(um) 
ano, não houver qualquer movimentação de venda e/ou contratação para os associados da AFUSC. 

10. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

10.1. A CONVENIADA obriga-se a manter sigilo sobre quaisquer informações, orientações, dados, negócios e documentos 
fornecidos pela AFUSC, os quais são de natureza confidencial, não podendo divulgá-los à terceiros, sob pena de 
responsabilidade pelos danos daí decorrentes. Tal obrigação se mantém mesmo após o término do liame contratual.

Parágrafo único: Para garantia do cumprimento do disposto no caput, a CONVENIADA limitar-se-á a transmitir a seus 
funcionários e, tão-somente a estes, apenas as informações e orientações essenciais ao desempenho de suas respectivas 
tarefas.

10.2. As partes convenientes deverão abster-se da prática de qualquer ato ou omissão que possam denegrir seus nomes e 
imagem.

11. DAS COMUNICAÇÕES

11.1. Toda e qualquer comunicação a ser efetuada entre as partes com relação a este Instrumento, somente será considerada 
válida e produzirá seus devidos efeitos se realizada por escrito que pode ser por e-mail (afusc.rs@gmail.com).

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Os casos omissos que eventualmente surgirem serão resolvidos de comum acordo pelas partes, sendo que qualquer 
concessão não manifestada neste instrumento não se constitui situação capaz de alterar ou modificar as obrigações aqui 
avençadas.

12.2. Ocorrendo alteração no contrato social da CONVENIADA na vigência deste instrumento, como também, alterações nas 
atividades e procedimentos descritos no objeto contratual, essa deverá comunicar à AFUSC, que decidirá sobre a manutenção 
ou não da relação jurídica ora ajustada.

12.3. As partes adotarão o uso de termos aditivos vinculados ao presente convênio para instrumentar, viabilizar e/ou modificar 
as relações nele previstas. 

12.4. O presente convênio não importa em qualquer forma de sociedade ou associação, bem como não constitui vínculo de 

natureza trabalhista ou previdenciária, ou responsabilidade solidária ou conjunta, de subordinação hierárquica ou de 
dependência econômica entre as partes. 

12.5. Cada uma das partes declara que compreendeu os termos do presente convênio, tendo buscado aconselhamento 
jurídicos, técnicos e contábeis para sanar eventuais dúvidas.

13. DO FORO DE ELEIÇÃO

13.1. As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS para dirimir qualquer dúvida e litígio em 
decorrência deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem assim contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo firmadas, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Porto Alegre, ______ de __________________ de 20______.



E, de outro lado, ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SANTA CASA, entidade pessoa jurídica de direito 
privado, de caráter associativo, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 92.992.973/0001-72 e estabelecida com sede na Rua 
Professor Annes Dias, 295, Bairro Centro Histórico, nesta Capital/ RS, CEP 90.020-090, neste ato representada pelas suas 
Presidente e Vice-Presidente signatárias, doravante denominada simplesmente AFUSC; 

Resolvem, de comum acordo firmar o presente Convênio de Parceria e Cooperação, consoante as cláusulas e condições a seguir 
dispostas:

1. DO OBJETO

1.1. O presente ajuste tem por objeto o estabelecimento de parceria entre as convenientes, visando criar condições facilitadoras 
aos associados da AFUSC para compras e/ou contratações de serviços na empresa conveniada, mediante apresentação do 
CARTÃO CONVÊNIO.

Parágrafo único: O presente ajuste aplica-se, no que couber, a cada modalidade de relação estabelecida através deste 
instrumento: loja externa, feiras internas ou outras relações estabelecidas pela AFUSC, tais como parcerias, cooperações, etc.

2. DOS BENEFICIÁRIOS  E  ROTINA DE  ATENDIMENTO

2.1. São beneficiários deste CONVÊNIO todos os associados da AFUSC.

2.2. Os associados da AFUSC deverão, no ato da compra e/ou contratação, apresentar o CARTÃO DE CONVÊNIOS juntamente com 
documento de identificação com fotos para fins de comprovação da vinculação com a AFUSC. 

2.3. A CONVENIADA compromete-se a vender e/ou contratar desde que devidamente autorizados pela ordem de atendimento.

2.4. Por solicitação do associado as vendas e/ou contratações poderão ser parceladas no máximo, 6 (seis) vezes, desde que o 
mesmo tenha margem consignável para suportar o desconto em folha de pagamento. A AFUSC não interfere na negociação 
entre a CONVENIADA e o associado.

2.5. Para a operacionalização prevista no item 2.4. acima, a CONVENIADA deverá incluir no sistema da TecBiz as informações 
referentes a compra e/ou contratação, emitirá autorização quer deverá ser assinada pelo associado. Esta autorização deverá ser 
enviada para arquivo na AFUSC mensalmente  para fins comprobatórios.

3. DOS COMPROMISSOS DA CONVENIADA

3.1. Cumpre à CONVENIADA:

a) Praticar o preço usual sem quaisquer acréscimos de taxas ou juros para venda, sob pena de uma vez confirmada a 
situação, ser passível de rescisão do presente ajuste;

b) Observar os limites financeiros disponíveis para cada beneficiário, realizando a venda somente após o fornecimento do 
número de autorização constante no sistema TecBiz;

c) Preencher corretamente o comprovante de despesa, bem como colher a assinatura do associado no documento;

d) Enviar para AFUSC os comprovantes de vendas devidamente assinados pelo associado mensalmente;

e) Existir do associado a comprovação da titularidade com apresentação do CARTÃO DE CONVÊNIOS e documento de 
identidade com foto.

f) Não utilizar a logomarca e/ou nome da AFUSC sem o prévio conhecimento e autorização expressa desta através do e-mail 
afusc.rs@gmail.com, expondo nas suas dependências identificação visual fornecida pela AFUSC para publicizar à existência 
da parceria. A divulgação em outros canais de comunicação também exigem autorização expressa da AFUSC que pode ser 
solicitado através do e-mail acima mencionado.

g) Não realizar vendas e/ou contratações acima de 06 (seis) parcelas mensais.

h) Contribuir anualmente para a realização dos festejos de aniversário e final de ano promovidos  pela  AFUSC aos 
associados. O apoio financeiro será  estabelecido  conforme faturamento e será comunicado com 1 (um) mês de 
antecedência.

4. DOS COMPROMISSOS DA AFUSC

4.1. A AFUSC compromete-se à:

a) Repassar mensalmente os valores devidos pelas aquisições realizadas pelos associados, observado o número de parcelas 
negociadas.

b) Acompanhar junto a TecBiz as transações comerciais realizadas pelos associados, observando sempre seu limite 
financeiro disponível.

c) Acompanhar junto a TecBiz o encerramento mensal das compras, relatórios, resumos e extratos das transações realizadas 
no período efetivação do pagamento aos conveniados.

d) Bloquear no sistema TecBiz o nome do associado sempre que necessário, tais como afastamento temporários ou 
definitivos, como a rescisão contratual do contrato de trabalho existente com a Santa Casa.

e) Divulgar junto aos associados à existência do presente convênio.

5. DAS FEIRAS

5.1. A AFUSC poderá organizar feiras para vendas internas nas suas dependências de acordo com a disponibilidade de área física 
e/ou mesmo em eventos externos, seguindo suas diretrizes de atuação.

5.2. A conveniada compromete-se a, uma vez incluída da grade para realização da feira, observar as datas e horários 
previamente agendados, bem como a sua funcionalidade, sob pena de descredenciamento. Não cabe ao conveniado impor 
e/ou escolher datas e horários, sendo prerrogativa da AFUSC a elaboração da grade de funcionamento.

5.3. As feiras serão realizadas com duração de uma semana e deverão seguir as mesmas regras ajustadas para venda de 
produtos aos associados, principalmente no cumprimento do teto estabelecido para compra. Somente está autorizada a venda 
dos produtos através do CARTÃO DE CONVÊNIOS. Nenhuma outra forma está autorizada.

5.4. Não haverá exclusividade de segmento durante o período da feira, ou seja, na agenda da mesma semana poderão participar 
conveniados do mesmo segmento de perfumaria, vestuário, artesanato, acessórios, etc.

6. DAS TAXAS

6.1. A CONVENIADA concederá à AFUSC a título de taxa de administração, o percentual de 10%(dez por cento), incidente sobre o 
valor da fatura mensal que engloba todas as vendas (autorizações) realizadas através do CARTÃO DE CONVÊNIOS, importância 
que desde já autoriza a deduzir mensalmente dos valores que lhe serão repassados pelas vendas e/ou serviços efetivamente 
realizados. 

6.2. Na data da assinatura deste instrumento, a CONVENIADA pagará uma taxa única no valor de R$ ________________________ 
para cobrir despesas administrativas de ingresso.

6.3. A empresa conveniada pagará ainda, ao firmar este instrumento, uma taxa única no valor R$ _______________________, 
para cadastro junto a TecBiz Tecnologia e Negócios Ltda, CNPJ nº 04.240.577/0001-21, com sede na rua Bento Martins, 24, 
Bairro Centro Histórico, nesta Capital/RS, CEP 90250-370, empresa contratada e responsável pelo gerenciamento eletrônico dos 
cartões dos convênios firmados pela AFUSC.

6.4. A empresa TecBiz cobrará ainda, uma taxa anual no valor de R$ __________________, referente a manutenção do sistema. 

7. DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente de acordo com o extrato da empresa TecBiz, ou seja, o que não estiver 
autorizado via sistema não será de responsabilidade da AFUSC.

7.2. O montante devido e descontado do associado será repassado pela AFUSC à CONVENIADA até o dia 20 (vinte) do mês 
subsequente ao correspondente desconto, ou seja o repasse será efetuado de acordo com o número de parcelas das compras 
e/ou contratações e correspondem compras havidas entre os dias 15 de um mês ao dia 16 do mês seguinte. 

7.3. A CONVENIADA deverá encaminhar para pagamento a nota fiscal e fatura, sendo o montante devido pago através de 
depósito bancário em conta a ser indicada pela CONVENIADA.

8. DA VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato de prestação de serviços terá vigência por prazo indeterminado, tendo como marco inicial a data de  
______ de __________________ de 20______.

9. DA RESCISÃO

9.1. O convênio pode ser rescindido imotivadamente qualquer tempo pelas partes, sem qualquer ônus e qualquer indenização, 
mediante a apresentação expressa de prévio aviso, através de meio que comprove o efetivo recebimento com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias.

9.2. Uma vez operacionalizada a rescisão imotivada, as partes convenientes se responsabilizam, pelos ajustes previstos neste 
instrumento na fluência do aviso prévio.  

9.3. O convênio também poderá será rescindido independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, na 
ocorrência de pedido de falência, intervenção extrajudicial, liquidação, dissolução judicial ou extrajudicial das CONVENIENTES; 
transferência parcial ou total deste contrato à terceiros, não autorizada pela AFUSC; e, ainda, se dentro do período de 01(um) 
ano, não houver qualquer movimentação de venda e/ou contratação para os associados da AFUSC. 

10. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

10.1. A CONVENIADA obriga-se a manter sigilo sobre quaisquer informações, orientações, dados, negócios e documentos 
fornecidos pela AFUSC, os quais são de natureza confidencial, não podendo divulgá-los à terceiros, sob pena de 
responsabilidade pelos danos daí decorrentes. Tal obrigação se mantém mesmo após o término do liame contratual.

Parágrafo único: Para garantia do cumprimento do disposto no caput, a CONVENIADA limitar-se-á a transmitir a seus 
funcionários e, tão-somente a estes, apenas as informações e orientações essenciais ao desempenho de suas respectivas 
tarefas.

10.2. As partes convenientes deverão abster-se da prática de qualquer ato ou omissão que possam denegrir seus nomes e 
imagem.

11. DAS COMUNICAÇÕES

11.1. Toda e qualquer comunicação a ser efetuada entre as partes com relação a este Instrumento, somente será considerada 
válida e produzirá seus devidos efeitos se realizada por escrito que pode ser por e-mail (afusc.rs@gmail.com).

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Os casos omissos que eventualmente surgirem serão resolvidos de comum acordo pelas partes, sendo que qualquer 
concessão não manifestada neste instrumento não se constitui situação capaz de alterar ou modificar as obrigações aqui 
avençadas.

12.2. Ocorrendo alteração no contrato social da CONVENIADA na vigência deste instrumento, como também, alterações nas 
atividades e procedimentos descritos no objeto contratual, essa deverá comunicar à AFUSC, que decidirá sobre a manutenção 
ou não da relação jurídica ora ajustada.

12.3. As partes adotarão o uso de termos aditivos vinculados ao presente convênio para instrumentar, viabilizar e/ou modificar 
as relações nele previstas. 

12.4. O presente convênio não importa em qualquer forma de sociedade ou associação, bem como não constitui vínculo de 

natureza trabalhista ou previdenciária, ou responsabilidade solidária ou conjunta, de subordinação hierárquica ou de 
dependência econômica entre as partes. 

12.5. Cada uma das partes declara que compreendeu os termos do presente convênio, tendo buscado aconselhamento 
jurídicos, técnicos e contábeis para sanar eventuais dúvidas.

13. DO FORO DE ELEIÇÃO

13.1. As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS para dirimir qualquer dúvida e litígio em 
decorrência deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem assim contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo firmadas, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Porto Alegre, ______ de __________________ de 20______.



E, de outro lado, ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SANTA CASA, entidade pessoa jurídica de direito 
privado, de caráter associativo, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 92.992.973/0001-72 e estabelecida com sede na Rua 
Professor Annes Dias, 295, Bairro Centro Histórico, nesta Capital/ RS, CEP 90.020-090, neste ato representada pelas suas 
Presidente e Vice-Presidente signatárias, doravante denominada simplesmente AFUSC; 

Resolvem, de comum acordo firmar o presente Convênio de Parceria e Cooperação, consoante as cláusulas e condições a seguir 
dispostas:

1. DO OBJETO

1.1. O presente ajuste tem por objeto o estabelecimento de parceria entre as convenientes, visando criar condições facilitadoras 
aos associados da AFUSC para compras e/ou contratações de serviços na empresa conveniada, mediante apresentação do 
CARTÃO CONVÊNIO.

Parágrafo único: O presente ajuste aplica-se, no que couber, a cada modalidade de relação estabelecida através deste 
instrumento: loja externa, feiras internas ou outras relações estabelecidas pela AFUSC, tais como parcerias, cooperações, etc.

2. DOS BENEFICIÁRIOS  E  ROTINA DE  ATENDIMENTO

2.1. São beneficiários deste CONVÊNIO todos os associados da AFUSC.

2.2. Os associados da AFUSC deverão, no ato da compra e/ou contratação, apresentar o CARTÃO DE CONVÊNIOS juntamente com 
documento de identificação com fotos para fins de comprovação da vinculação com a AFUSC. 

2.3. A CONVENIADA compromete-se a vender e/ou contratar desde que devidamente autorizados pela ordem de atendimento.

2.4. Por solicitação do associado as vendas e/ou contratações poderão ser parceladas no máximo, 6 (seis) vezes, desde que o 
mesmo tenha margem consignável para suportar o desconto em folha de pagamento. A AFUSC não interfere na negociação 
entre a CONVENIADA e o associado.

2.5. Para a operacionalização prevista no item 2.4. acima, a CONVENIADA deverá incluir no sistema da TecBiz as informações 
referentes a compra e/ou contratação, emitirá autorização quer deverá ser assinada pelo associado. Esta autorização deverá ser 
enviada para arquivo na AFUSC mensalmente  para fins comprobatórios.

3. DOS COMPROMISSOS DA CONVENIADA

3.1. Cumpre à CONVENIADA:

a) Praticar o preço usual sem quaisquer acréscimos de taxas ou juros para venda, sob pena de uma vez confirmada a 
situação, ser passível de rescisão do presente ajuste;

b) Observar os limites financeiros disponíveis para cada beneficiário, realizando a venda somente após o fornecimento do 
número de autorização constante no sistema TecBiz;

c) Preencher corretamente o comprovante de despesa, bem como colher a assinatura do associado no documento;

d) Enviar para AFUSC os comprovantes de vendas devidamente assinados pelo associado mensalmente;

e) Existir do associado a comprovação da titularidade com apresentação do CARTÃO DE CONVÊNIOS e documento de 
identidade com foto.

f) Não utilizar a logomarca e/ou nome da AFUSC sem o prévio conhecimento e autorização expressa desta através do e-mail 
afusc.rs@gmail.com, expondo nas suas dependências identificação visual fornecida pela AFUSC para publicizar à existência 
da parceria. A divulgação em outros canais de comunicação também exigem autorização expressa da AFUSC que pode ser 
solicitado através do e-mail acima mencionado.

g) Não realizar vendas e/ou contratações acima de 06 (seis) parcelas mensais.

h) Contribuir anualmente para a realização dos festejos de aniversário e final de ano promovidos  pela  AFUSC aos 
associados. O apoio financeiro será  estabelecido  conforme faturamento e será comunicado com 1 (um) mês de 
antecedência.

4. DOS COMPROMISSOS DA AFUSC

4.1. A AFUSC compromete-se à:

a) Repassar mensalmente os valores devidos pelas aquisições realizadas pelos associados, observado o número de parcelas 
negociadas.

b) Acompanhar junto a TecBiz as transações comerciais realizadas pelos associados, observando sempre seu limite 
financeiro disponível.

c) Acompanhar junto a TecBiz o encerramento mensal das compras, relatórios, resumos e extratos das transações realizadas 
no período efetivação do pagamento aos conveniados.

d) Bloquear no sistema TecBiz o nome do associado sempre que necessário, tais como afastamento temporários ou 
definitivos, como a rescisão contratual do contrato de trabalho existente com a Santa Casa.

e) Divulgar junto aos associados à existência do presente convênio.

5. DAS FEIRAS

5.1. A AFUSC poderá organizar feiras para vendas internas nas suas dependências de acordo com a disponibilidade de área física 
e/ou mesmo em eventos externos, seguindo suas diretrizes de atuação.

5.2. A conveniada compromete-se a, uma vez incluída da grade para realização da feira, observar as datas e horários 
previamente agendados, bem como a sua funcionalidade, sob pena de descredenciamento. Não cabe ao conveniado impor 
e/ou escolher datas e horários, sendo prerrogativa da AFUSC a elaboração da grade de funcionamento.

5.3. As feiras serão realizadas com duração de uma semana e deverão seguir as mesmas regras ajustadas para venda de 
produtos aos associados, principalmente no cumprimento do teto estabelecido para compra. Somente está autorizada a venda 
dos produtos através do CARTÃO DE CONVÊNIOS. Nenhuma outra forma está autorizada.

5.4. Não haverá exclusividade de segmento durante o período da feira, ou seja, na agenda da mesma semana poderão participar 
conveniados do mesmo segmento de perfumaria, vestuário, artesanato, acessórios, etc.

6. DAS TAXAS

6.1. A CONVENIADA concederá à AFUSC a título de taxa de administração, o percentual de 10%(dez por cento), incidente sobre o 
valor da fatura mensal que engloba todas as vendas (autorizações) realizadas através do CARTÃO DE CONVÊNIOS, importância 
que desde já autoriza a deduzir mensalmente dos valores que lhe serão repassados pelas vendas e/ou serviços efetivamente 
realizados. 

6.2. Na data da assinatura deste instrumento, a CONVENIADA pagará uma taxa única no valor de R$ ________________________ 
para cobrir despesas administrativas de ingresso.

6.3. A empresa conveniada pagará ainda, ao firmar este instrumento, uma taxa única no valor R$ _______________________, 
para cadastro junto a TecBiz Tecnologia e Negócios Ltda, CNPJ nº 04.240.577/0001-21, com sede na rua Bento Martins, 24, 
Bairro Centro Histórico, nesta Capital/RS, CEP 90250-370, empresa contratada e responsável pelo gerenciamento eletrônico dos 
cartões dos convênios firmados pela AFUSC.

6.4. A empresa TecBiz cobrará ainda, uma taxa anual no valor de R$ __________________, referente a manutenção do sistema. 

7. DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente de acordo com o extrato da empresa TecBiz, ou seja, o que não estiver 
autorizado via sistema não será de responsabilidade da AFUSC.

7.2. O montante devido e descontado do associado será repassado pela AFUSC à CONVENIADA até o dia 20 (vinte) do mês 
subsequente ao correspondente desconto, ou seja o repasse será efetuado de acordo com o número de parcelas das compras 
e/ou contratações e correspondem compras havidas entre os dias 15 de um mês ao dia 16 do mês seguinte. 

7.3. A CONVENIADA deverá encaminhar para pagamento a nota fiscal e fatura, sendo o montante devido pago através de 
depósito bancário em conta a ser indicada pela CONVENIADA.

8. DA VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato de prestação de serviços terá vigência por prazo indeterminado, tendo como marco inicial a data de  
______ de __________________ de 20______.

9. DA RESCISÃO

9.1. O convênio pode ser rescindido imotivadamente qualquer tempo pelas partes, sem qualquer ônus e qualquer indenização, 
mediante a apresentação expressa de prévio aviso, através de meio que comprove o efetivo recebimento com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias.

9.2. Uma vez operacionalizada a rescisão imotivada, as partes convenientes se responsabilizam, pelos ajustes previstos neste 
instrumento na fluência do aviso prévio.  

9.3. O convênio também poderá será rescindido independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, na 
ocorrência de pedido de falência, intervenção extrajudicial, liquidação, dissolução judicial ou extrajudicial das CONVENIENTES; 
transferência parcial ou total deste contrato à terceiros, não autorizada pela AFUSC; e, ainda, se dentro do período de 01(um) 
ano, não houver qualquer movimentação de venda e/ou contratação para os associados da AFUSC. 

10. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

10.1. A CONVENIADA obriga-se a manter sigilo sobre quaisquer informações, orientações, dados, negócios e documentos 
fornecidos pela AFUSC, os quais são de natureza confidencial, não podendo divulgá-los à terceiros, sob pena de 
responsabilidade pelos danos daí decorrentes. Tal obrigação se mantém mesmo após o término do liame contratual.

Parágrafo único: Para garantia do cumprimento do disposto no caput, a CONVENIADA limitar-se-á a transmitir a seus 
funcionários e, tão-somente a estes, apenas as informações e orientações essenciais ao desempenho de suas respectivas 
tarefas.

10.2. As partes convenientes deverão abster-se da prática de qualquer ato ou omissão que possam denegrir seus nomes e 
imagem.

11. DAS COMUNICAÇÕES

11.1. Toda e qualquer comunicação a ser efetuada entre as partes com relação a este Instrumento, somente será considerada 
válida e produzirá seus devidos efeitos se realizada por escrito que pode ser por e-mail (afusc.rs@gmail.com).

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Os casos omissos que eventualmente surgirem serão resolvidos de comum acordo pelas partes, sendo que qualquer 
concessão não manifestada neste instrumento não se constitui situação capaz de alterar ou modificar as obrigações aqui 
avençadas.

12.2. Ocorrendo alteração no contrato social da CONVENIADA na vigência deste instrumento, como também, alterações nas 
atividades e procedimentos descritos no objeto contratual, essa deverá comunicar à AFUSC, que decidirá sobre a manutenção 
ou não da relação jurídica ora ajustada.

12.3. As partes adotarão o uso de termos aditivos vinculados ao presente convênio para instrumentar, viabilizar e/ou modificar 
as relações nele previstas. 

12.4. O presente convênio não importa em qualquer forma de sociedade ou associação, bem como não constitui vínculo de 

natureza trabalhista ou previdenciária, ou responsabilidade solidária ou conjunta, de subordinação hierárquica ou de 
dependência econômica entre as partes. 

12.5. Cada uma das partes declara que compreendeu os termos do presente convênio, tendo buscado aconselhamento 
jurídicos, técnicos e contábeis para sanar eventuais dúvidas.

13. DO FORO DE ELEIÇÃO

13.1. As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS para dirimir qualquer dúvida e litígio em 
decorrência deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Continuação página de Assinaturas do CONVÊNIO firmado entre Associação Assistencial dos Funcionários da Santa Casa  e 

E por estarem assim contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo firmadas, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Porto Alegre, ______ de __________________ de 20______.

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

Presidente:

Associação Assistencial dos Funcionários da Santa Casa 

AFUSC:

Representante legal:

Razão social da empresa:

Conveniada:

Vice-Presidente:


