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Instrumento de Convênio

FINANÇAS DO SERVIDOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA., CNPJ
34.416.159/0001-27, sediada na Av. Caxangá, 205, Sala 0805, CEP 50-720-000, Recife, PE, doravante
chamada de CORRETORA, telefone 16 981229982, representada nesse ato pelo seu gerente
RODRIGO PUTTINI RITA, CPF 269.719.788-54, brasileiro, corretor de seguros, economista,
casado, e ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS DEFENSORES PÚBLICOS - AGDP,
representada neste ato pela Presidente ALLAN MONTONI JOOS, firmam o presente
instrumento de contrato nos seguintes termos:
Cláusula Primeira – Do objeto
O objeto do presente convênio é propiciar aos associados da conveniada as vantagens aqui
estabelecidas relacionadas a serviços educacionais e de seguros.
Cláusula Segunda – Dos seguros
2.1. A corretora e a ASSOCIAÇÃO formalizarão a contratação de seguros de grupo que
terão como beneficiários os associados da ASSOCIAÇÃO
2.2. A corretora assessorará a ASSOCIAÇÃO na escolha do produto mais benéfico aos
associados, auxiliando no desenho das coberturas adequadas a suprir os riscos a que estão
submetidos os seus associados, considerando o quadro previdenciário.
2.3. A corretora manterá́ acompanhamento constante dos produtos disponíveis no mercado
para oferecer a ASSOCIAÇÃO aquele que considera que apresenta a melhor relação custobenefício aos seus associados, sem outorgar qualquer preferência a seguradoras que não seja
justificada pela qualidade do serviço delas.
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2.4. A ASSOCIAÇÃO será́ responsável pelo pagamento do prêmio mensal do seguro em
grupo, descontando o valor pertinente de seus associados.
Cláusula Terceira – Dos descontos em cursos de educação financeira
3.1. A corretora, em virtude da relação de parceria que possui com a empresa SAFE –
Soluções Avançadas em Finanças Educacionais, especializada em educação financeira para servidores
públicos, oferecerá aos associados da ASSOCIAÇÃO, uma vez firmada a contratação do seguro
coletivo, descontos de: a) 20% nos cursos em grupo ao vivo de educação financeira ministrados pela
SAFE; b) 20% nos cursos gravados disponibilizados no Portal Finanças do Servidor; c) 5% nos cursos
individuais do Prof. Rodrigo Tenório nomeadamente a tutoria Safe (www.tutoriasafe.com.br). Eis
alguns dos cursos já́ ministrados pela SAFE: a) Educação financeira para os servidores públicos: a
verdadeira estabilidade; b) Reforma da previdência, e investimentos alternativos para a
aposentadoria; c) Vantagens e desvantagens da migração de regime previdenciário;
3.2. Para fazer jus aos descontos e mantê-los, os alunos devem apenas requerer sua
concessão, comprovar a condição de associado e efetuar os pagamentos das parcelas nas datas
acertadas. Será́ possível, ainda, atendida a viabilidade técnica, a concretização de descontos por meio
de cupons online.
3.3. O benefício do desconto não é cumulativo. Caso o aluno já́ receba ou tenha direito a
algum outro benefício, deverá optar entre os disponíveis.
3.4. Firmado o contrato de seguro coletivo, o que exigirá a adesão de quantidade mínima de
vidas estipulada pela seguradora, a corretora contratará, sem custo para a conveniada, uma
“live” sobre tema de educação financeira para os associados da ASSOCIAÇÃO em que se exporá́
também o seguro contratado.
3.5. Os descontos nos cursos vigorarão enquanto estiver vigente o contrato de seguro
coletivo intermediado pela corretora.
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Cláusula Quarta – Das obrigações da conveniada
4.1. Divulgar amplamente a todos os seus associados os benefícios aqui oferecidos e renovar
a divulgação quando forem contratados novos seguros ou disponibilizados novos cursos e produtos
de educação financeira. Fica o ASSOCIAÇÃO autorizada a colocar ‘links’ em seu sítio virtual, emails, grupos de WhatsApp, Instagram e outras redes sociais, direcionando os interessados à página
do Portal Finanças do Servidor (www.financasdoservidor.com.br) ou à página da Tutoria SAFE
(www.tutoriasafe.com.br).
4.1.1 Uma vez por mês serão divulgados os seguros, os cursos e os termos do
convênio por e-mail (contendo no anexo formulário da proposta ou link para ela e link para os
cursos) e por WhatsApp. A associação, se desejar, pode solicitar que o texto do e-mail e do
WhatsApp seja preparado pela corretora.
4.2. Permitir a divulgação pela corretora da existência do presente convênio e o uso da
logomarca da ASSOCIAÇÃO para a divulgação do seguro e cursos citados.
4.3. Em respeito a LGPD, solicitar autorização dos seus sindicalizados para que a corretora
possa enviar-lhes material relativo aos seguros, aos cursos e a ofertas correlatas que beneficiem o
associado. Tal solicitação, caso a associação assim desejar, pode ser feita por meio do envio de
formulário do Google Forms ou assemelhados a serem preparados pela corretora.
Cláusula Quinta – Disposições finais
5.1 Somente os associados que estiverem em situação regular na CONVENIADA terão
direito aos benefícios dispostos no convênio.
5.2 Os benefícios acima são válidos durante a vigência do convênio.
5.3 Os benefícios são intransferíveis e de uso exclusivo do associado ou de seus cônjuges.
5.4. Em nenhuma hipótese será́ a CONVENIADA responsabilizada pelo pagamento dos
cursos ou seguros individuais celebrados por seus associados(as) e dependentes.
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5.5. Este contrato entra em vigor na data da assinatura e tem duração indeterminada. No
caso de rescisão, o benefício dos descontos será́ mantido até o término do curso em andamento na
data da rescisão.
E por estarem justas e de acordo, assinam as partes o presente instrumento em duas vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo

Assinado de forma digital

ALLAN MONTONI por ALLAN MONTONI
JOOS:316425498 JOOS:31642549894
Dados: 2021.04.16
94
09:21:41 -03'00'

Presidente da Associação - Assinatura

Assinado de forma digital por
RODRIGO PUTTINI
RITA:26971978854
Dados: 2021.04.14 14:50:44 -03'00'

Rodrigo Puttini Rita – Gerente da Finanças do Servidor Corretora

