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PROPOSTA DE CONVÊNIO ASSISTENCIAL FUNERÁRIO  

 

 

São Paulo novembro de 2017 

 

 

Proposta de convênio funerário 

 

 

A Assistencial paz e vida oferece essa proposta de convenio funerário, nos 

termos dos parâmetros descritos nesse termo como numero 224 na data 

Supla. 

 

Na hipótese das negociações serem realizadas durante o prazo de validade 

desta Proposta, ou seja, até a data de dezembro de 2017 comprometemo-nos 

a negociar com base nas discriminações da presente proposta, sendo que 

após este prazo estará sujeita às modificações que porventura se fizerem 

necessárias, podendo resultar em novas negociações para o fechamento da 

respectiva Proposta de Convênio funerário.  

 

Cientes de que V.Sas. Não se obrigam a aceitar qualquer proposta recebida, 

aguardamos retorno e nos colocamos a disposição para maiores 

esclarecimentos.  

 

Atenciosamente, 

 

 
Assistencial Paz E Vida 

 

 

 

 

 

 

I – NOSSA EMPRESA 
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Nosso convenio é pioneiro no ramo Funerário há 20 anos, contamos com a 

mesma equipe desde a fundação e trabalhamos em pró da tranquilidade de 

nossos clientes. Temos nossa sede localizada em São Paulo e nas cidades de 

Guarulhos-sp, igarapé-mg, São Joaquim de Bicas-mg e um posto de 

atendimento na cidade de Salvador-ba. 

 

Nosso convenio funerário possui uma total infraestrutura para atender aos 

nosso conveniados, como: 

 

Carros novos, vários modelos de urnas, laboratório próprio, sistema 

informatizado e velório em algumas unidades. 

 

II – SERVIÇOS OFERECIDOS NO CONVÊNIO FAMILIAR 

 

Nosso serviços funerários são executados de acordo com as lei de 

numero 13.261/2016. 

 

 Agente Funeral à disposição da família no evento 

 Transporte funerário urbano 

 Urna mortuária conforme contrato 

 Higienização do corpo 

 Ornamentação interna com flores naturais ou artificiais, conforme 

disponibilidade. 

 Coroa de Flores 

 Velas, conforme religião, 

 Taxas de velório sepultamento em cemitérios municipais 

 Desembaraço de documentação 

 

III – REGIME DE EXECUÇÃO 

 

Todos os serviços serão executados seguindo as seguintes regras: 

 

a. Após a carência do convenio (120 dias) 

b. Estar em dia com as mensalidade 

c. Em um raio de 100 km do endereço do contratante 

 

IV –  QUEM PODE ENTRAR NO CONVENIO 
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Nosso convenio limita ate 2 dependentes acima de 65 anos. Para maior 

numero de dependente acima dessa idade, consulte nossa central (11) 2690-

4000. 

Poderá incluir ate o limite de 9 dependentes nas quais podem ser da seguinte 

regra: 

a) Sogro e sogra 

b) Filhos solteiros dependentes 

c) Pai e mãe 

d) Conjugue 

 

Para demais dependentes, pagara um adicional por agregado, conforme 

clausula V. 

 

V – VALORES 

 

A titulo de adesão, o conveniado que quiser aderir, pagara uma taxa de R$ 

500,00 reais podendo ser dividido em ate 3 vezes no cartão de credito. 

 

A mensalidade e fixada em 8% valor do salario mínimo vigente (R$ 74,96 

nos valores de hoje). 

 

Cada agregado ao convenio tera uma taxa de R$ 10,20 por pessoa e não 

deve ultrapassar os 65 anos. 

 

 

VI – COMO E ACIONADO OS SERVIÇOS 

 

Para associados, temos 3 centrais telefônicas e 3 números de telefonem 

celular para acionamento dois serviços. 

 0800 721 0255 

 0800 728 5060 

 (11) 2778-9594 

 (11) 96824-0000 

 (11) 98529-0256 

 

 

VIII – COMO E FEITO OS PAGAMENTOS E PRAZOS DO CONTRATO 

 

O prazo de do contrato e de 5 anos, podendo o titular cancelar antes desse 

período se não tiver utilizados os serviços acima descritos na clausula II . 
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Utilizamos um sistema de boleto bancário na qual e entregue ao contratante 

um carne com 12 parcelas, podendo ser pago em qualquer agencia bancaria 

ou lotérica. 

 

 

Sem mais para o momento, aguardamos o oportuno retorno de V.Sa. com a 

assinatura do pertinente “de acordo” para efetivarmos a contratação dos 

serviços ora propostos. 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

Recebido, 

 

 

 

_______________ ____ de __________ de ____ 

 

 

 

 

CLIENTE 
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