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MINUTA SEM VALOR LEGAL 

CONTRATO DE PARCERIA EMPRESARIAL E CONFIDENCIALIDADE  

 

Pelo presente instrumento, 

1) a pessoa jurídica TRADERISK |CAPITAL & INSURANCE, CNPJ n. 26.402.208/0001-20 com endereço comercial cadastrado na 

rua  Av. Martin Luther, 111- sala708 - Victor Konder, Blumenau - SC, 89012-010, neste ato representada, conforme poderes 

especialmente conferidos a ADRIANO TOMASONI, na qualidade de Sócio Diretor, CPF n. 04906525903 neste instrumento 

denominada como « CONSULTORIA » 

 

2) a pessoa jurídica ________, CNPJ n. ________, com endereço em       

    neste ato representada, conforme poderes especialmente conferidos, por   

 , CPF n. ________, neste instrumento denonimada como « CORRETOR PARCEIRO », firma-se o presente contrato de 

parceria empresarial, conforme as cláusulas a seguir. 

 

DO OBJETO 

CLÁUSULA 1ª - Por meio deste contrato, os PARCEIROS firmam parceria empresarial para o desenvolvimento das seguintes 

atividades: 

Subscrição, cadastros, analise de documentos e colocação de riscos/negócios no mercado Segurador Brasileiro referente as 

modalidades de Seguro de Crédito e Seguro Garantia/Fiança Locaticia 

§ 1º. As atividades não descritas no objeto deste contrato não estarão sujeitas ao regime de parceria empresarial ora ajustado. 

§ 2º. A CONSULTORIA concorre com os seguintes bens ou serviços: 

Subscrição, analise de documentos, cadastro de Tomador, emissões de apólices alem de auxilio comercial/técnico junto ao 

CORRETOR PARCEIRO e acompanhamento de renovações de apólices das modalidades de Seguro de Crédito e Seguro 

Garantia/Fiança Locaticia 

§ 3º. O CORRETOR PARCEIRO concorre com os seguintes bens ou serviços: 

Atendimento comercial, levantamento de documentos e relacionamento junto aos clientes comuns entre o CONSULTORIA 

e o CORRETOR PARCEIRO. 

DA PARTILHA DOS LUCROS 

CLÁUSULA 3ª - A participação nos lucros da atividade será dividida da seguinte forma: 

As remunerações serão realizadas crédito em conta corrente dos negócios fechados junto ao mercado segurador e terão a 

seguinte distribuição 
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SEGURO DE CRÉDITO:  

 

 CONTRATAÇÃO 1ª e 2ª RENOVAÇÃO DEMAIS RENOVAÇÕES 

CORRETOR PARCEIRO 50% do total da comissão 50% do total da comissão 60% do total da comissão 

 

SEGURO GARANTIA (MODALIDADES TRADICIONAIS*) 

 CONTRATAÇÃO ENDOSSOS 

CORRETOR PARCEIRO 60% do total da comissão 60% do total da comissão 

 

*Garantia de Liciatação, Fornecimento, Prestação de Serviço, Construção e Manutenção corretiva (setores publico e privado) 

SEGURO GARANTIA/FIANÇA LOCATICIA (MODALIDADES ESTRUTURADAS**) 

 

 CONTRATAÇÃO ENDOSSOS 

CORRETOR PARCEIRO 50% do total da comissão 50% do total da comissão 

 

** demais modalidades nao consideradas como « tradicionais » tanto do setor publico quanto do setor privado 

Parágrafo Primeiro : É de responsabilidade de cada parte a arrecadação das aliquotas de impostos devidos a União, estado e 

municipio.  

Paragrafo Segundo : As renovações de apólices da modalidade SEGURO DE CRÉDITO deverão permanecer por no minimo 10 

anos sob administração conjunta da CONSULTORIA e CORRETOR PARCEIRO, mesmo ultrapassada eventual rescisão deste 

contrato de parceria empresarial. 
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DAS DESPESAS 

CLÁUSULA 4ª - Todas as despesas decorrentes da criação, implantação e execução do negócio serão pagas da seguinte forma: 

Cada parceiro arcará com as suas despesas operacionais de forma separada, sendo que na PARTICIPAÇÃO DE LUCROS já esta 

previsto esta condição. 

 

 

DOS PREJUÍZOS 

CLÁUSULA 5ª - Por meio deste contrato, partilham-se os riscos do caso fortuito e da força maior do empreendimento na mesma 

proporção dos lucros, ressalvados, entretanto, os danos causados com culpa ou dolo por qualquer um dos PARCEIROS. 

§ 1º. Em caso de perda parcial do objeto do contrato, repartir-se-ão os prejuízos havidos, na proporção estabelecida na cláusula 

de partilha. 

§ 2º. No caso de desapropriação parcial do objeto do contrato, haverá redução proporcional da cota das partes. 

 

 

DO PRAZO 

CLÁUSULA 6ª - A parceria terá duração de 3 (três) anos, com início em   / /2021 

Parágrafo único. Decorrido o prazo, o contrato será resolvido de pleno direito, ressalvado o direito dos PARCEIROS de prorrogá-

lo, de comum acordo, antes do seu termo, por meio de termo aditivo a este instrumento. 

 

 

DA CONFIDENCIALIDADE 

CLÁUSULA 7ª - Todas as tratativas, negociações, contratos, know-how, manuais, notificações, treinamentos, certidões, 

documentos contábeis ou quaisquer informações a respeito da atividade desenvolvida são estritamente confidenciais, não 

podendo ser divulgadas por qualquer meio, mídia ou sob qualquer justificativa, com exceção das previstas na lei, sob pena de 

aplicação de multa contratual. 

§ 1º. Serão, ainda, consideradas informações confidenciais todas aquelas que assim forem identificadas pelos PARCEIROS, 

através de legendas ou quaisquer outras marcações, ou que, devido às circunstâncias da revelação ou à própria natureza da 

informação, devam ser consideradas como confidenciais. 

§ 2º. Desde a sua concepção, o presente contrato se torna, também, informação confidencial, bem como seus anexos, e, por 

isso, a sua existência não poderá ser revelada a terceiros, senão mediante autorização expressa do outro PARCEIRO. 
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§ 3º. Em caso de dúvida sobre a confidencialidade de determinada informação, o PARCEIRO deverá mantê-la em absoluto sigilo, 

até que o outro PARCEIRO se manifeste expressamente a respeito. 

§ 4º. Em caso de violação do dever de confidencialidade, será aplicada ao PARCEIRO violador multa no valor de R$ 25.000 (vinte 

e cinco mil reais), sem prejuízo de indenização por perdas e danos. 

 

DA CONCORRÊNCIA 

CLÁUSULA 8ª - Durante a vigência deste contrato, bem como pelo período adicional de 5 Anos, após o fim do contrato, os 

PARCEIROS se comprometem a não explorar, direta ou indiretamente, nenhuma atividade que seja considerada concorrente ao 

ramo de atividade objeto deste contrato, sob pena de multa no valor de R$ 50.000 (cinquenta mil reais). 

 

DA INEXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO E VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

CLÁUSULA 9ª- O presente contrato não cria qualquer outro vínculo entre os PARCEIROS diferente do regime de parceria 

empresarial, não caracterizando relação de associação, representação, agência, trabalho, tampouco decorre qualquer 

responsabilidade de um dos PARCEIROS sobre os empregados do outro. 

Parágrafo único. Os PARCEIROS permanecem sendo exclusivamente responsáveis por todas as obrigações decorrentes dos 

vínculos empregatícios que mantém. 

 

 

DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS 

CLÁUSULA 10ª - São obrigações dos PARCEIROS: 

I - Fornecer toda a assistência e informação necessárias para o uso dos bens ou serviços colocados à disposição; 

II - Prestar todas as diligências necessárias junto ao Poder Público para o desenvolvimento regular do empreendimento; 

III - Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuízo decorrente de culpa ou dolo, bem como pelo descumprimento de 

dispositivos legais e das cláusulas deste contrato; 

IV - Fornecer as diretrizes necessárias ao desenvolvimento do empreendimento, inclusive com sugestões e conselhos; 

V - Manter práticas de controle de normas legais e regulamentares (compliance), cumprindo as políticas e as diretrizes 

estabelecidas para o negócio e para as atividades desenvolvidas, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou 

inconformidade que possa ocorrer. 
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DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA 

CLÁUSULA 11ª - Os direitos derivados do presente contrato não poderão ser cedidos, prometidos ou transferidos a terceiros, a 

título oneroso ou gratuito, senão com a anuência prévia e expressa do outro PARCEIRO. 

Parágrafo único. Em caso de descumprimento desta cláusula o outro PARCEIRO poderá solicitar a rescisão do contrato, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos. 

 

DA RESCISÃO 

CLÁUSULA 12ª - Os PARCEIROS poderão rescindir o contrato, antes de seu termo, desde que notifiquem o outro por carta com 

aviso de recebimento (AR) com antecedência mínima de 90 (noventa) dias antes da data que pretende pôr fim ao contrato. 

§ 1º. O contrato poderá ser, porém, rescindido de pleno direito, sem necessidade de aviso prévio, entre outras hipóteses 

previstas neste contrato e na legislação cabível, se ocorrer: 

I - o uso dos bens ou serviços cedidos neste contrato para o exercício de atividades diferentes de seu objeto; 

II - a partilha dos lucros diferentemente do ajustado; 

III - a violação das cláusulas de confidencialidade e de não concorrência; 

IV - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos, após esgotadas as possibilidades 

de correção e ultrapassados os prazos acordados pelos PARCEIROS; 

V – a falência, insolvência, pedido de recuperação judicial, intervenção, liquidação ou dissolução de qualquer um dos 

PARCEIROS, ou, ainda, configuração de situação pré-falimentar ou pré-insolvência, inclusive com títulos vencidos e 

protestados, ou ações de execução que comprometam a solidez financeira e a manutenção dos negócios. 

§ 2º. O presente contrato poderá, ainda, ser rescindido por comum acordo entre os PARCEIROS, mediante distrato, assegurada 

a partilha dos lucros apurados até a data do distrato. 

 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA 13ª - Em caso de descumprimento dos dispositivos contidos neste instrumento, a parte infratora deverá pagar à 

outra multa no valor de R$ 50.000 (cinquenta mil reais), bem como indenização por eventuais perdas e danos. 

Parágrafo único. A mera tolerância de uma das partes em relação ao cumprimento das obrigações determinadas neste contrato 

não importa em renúncia, perdão, novação ou alteração da norma infringida. 

 

DO FORO 
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CLÁUSULA 14ª - Para a resolução de eventuais litígios que se refiram a direitos ou a obrigações decorrentes deste contrato, fica 

eleito o foro da comarca da cidade em que será assinado este instrumento. 

E por estarem, assim, justas e acordadas, as partes assinam este instrumento em.2.vias de idêntico conteúdo e forma, na 

presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo arroladas. 

 

..........................................,...........de..................................de.............. 

 

_________________________________________ 

CONSULTORIA: 

___________________________________neste ato representando a pessoa jurídica      

 

 

________________________________________________ 

CORRETOR PARCEIRO 

__________________________________neste ato representando a pessoa jurídica      

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_________________________________________ 

(assinatura) 

Nome completo:.............................................. 

CPF n.:............................................................ 

_________________________________________ 

(assinatura) 

Nome completo:.............................................. 

CPF n.:............................................................ 


