
SERVICO ,POBLICO FEDERAL
CONSELHO P`EGIONAL DE FARMAC!A DO ESTADO DE MINAS GERAIS -CRF/MG

cONVENio    PARA    REALlzAeAO    DO    40    cONGREssO

MINEIRO   DE   FARMACIA,   QUE   ENTRE   SI   CELEBRAM   0

CONSELHO   REGIONAL   DE   FARMACIA   DO   ESTADO   DE

MINAS  GERA[S  E  PITAGORAS  -  SISTEMA  DE  EDUCACA0

SUPERIOR  SOCIEDADE  LTDA.  POR  MElo  DA  FACULDADE

DE FARMACIA.

Pelo  presente  instrumento,  e  na  melhor  forma  de  Direito,  de  urn  lado  o  CONSELHO

REGIONAL DE FARMACIA DE MINAS GERAIS -CRF/MG, Autarquia Federal,  instituido pela Lei

n° 3.820/60, inscrito no CNPJ sob o n° 17.203.837/0001-30, com sede na Rua Urucuia, 48 -Bairro

Floresta -CEP  30.150-060,  em  Belo  Horizonte/MG,  neste  ato  representado  pela sua  Presidente,

Farm.  Yula de  Lima  Merola,  portadora da Carteira de  ldentidade sob o n°  17.266.121.3 e CPF  n°

148.435.168-13  e  pela  Tesoureira,  Farm.  Adriana  Fernandes  Tupynamba,  portadora  da  Carteira

de   identidade   sob   o   n°   MG-8.337.950   e   CPF   n°   041.138.926-28,   doravante   denominado

simplesmente  CRF/MG,  e  de  outro  lado  PITAGORAS - SISTEMA  DE  EDUCAeAO  SUPERIOR

SOCIEDADE  LTDA.,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°  03.239.470/0018-49,  com  sede  na Avenida  Dr.

Raimundo   Monteiro   Resende,   330   -   Centro   -   CEP   35.010-177,   na   cidade   de   Governador

Valadares - MG,  neste ato,  representada  pela sua  Diretora  Mariana  Cristina  Silva,  port.adora da

Carteira de  ldentidade sob o n° MG  11.304.233 e CPF n° 049.216.036-85 doravante denominada

simplesmente  FAP  -  GV  e  por  meio  da  Faculdade  de  Farmacia,  neste  ato,  representada  pelo

Coordenador  do  Curso  de  Farmacia,  Prof.  Rondinelle  Gomes  Pereira,  portador  da  Carteira  de

ldentidade  sob  o  n°  MG-8.036.748,   inscrito  no  CPF  sob  o  n°  029.508.536.633,   mediante  as

seguintes  clausulas,  considerando  a  necessidade  de  ser  implementada  uma  aeao  conjunta  e

integrada,  RESOLVEM celebrar este CONVENIO,  nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJET0

0 presente Convenio tern por objeto a realizagao entre o CRF/MG e FAP GV do 4° CONGRESSO

MINEIRO DE FARMACIA com o apoio da sua Faculdade de Farmacia.

Paragrafo  Primeiro -  0  referido  apoio tern  carater meramente  institucional,  sem  qualquer Onus

financeiro para o PITAGORAS -SISTEMA DE EDUCAeAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

Paragrafo  Segundo  -  0  apoio  institucional  do   Pitagoras  -  Sistema  de   Educaeao  Superior

Sociedade  Ltda.  esta  descrito  integralmente  na  Clausula  Setima,  que  consiste,  basicamente,  na

disponibilidade   e   utilizaeao   de   espagos   fisicos,   para   a   realizaeao   do   Congresso,   alem   da
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divulgaeao  do  mesmo  atraves  do  si.te  da  Faculdade  de  Farmacia,  correio  eletr6nico  e  material

institucional a todos os Farmaceuticos do Estado de Minas Gerais e regi6es vizinhas.

CLAUSULA SEGUNDA -DEFINIC6ES

Para efeito do presente Convenio, entende-se por:

I  -4°  CONGRESSO  MINEIRO  DE  FARMACIA:  Evento  que  esta  em  sua  4a  Edieao,  realizado  a

cada  dois  anos  em  beneficio  dos farmaceuticos e academicos  dos  cursos  de  Farmacia  e  areas

afins.

1.    Trata-se  de  congresso  tecnico-cientifico  de  ambito  interestadual,  concentrado  em  diversas

areas de atuaeao do profissional farmaceutico;

2.    Tern  como  objetivo   possibilitar  a   integraeao  da  teoria  com   a   pratica,   levando   ao   melhor

entendimento e construeao  das  ae6es  relevantes  para  as  politicas  pdblicas de  satlde,  assim

como abordar a questao da formaeao do profissional farmaceutico;

3.    Sendo de forma mais especifica propiciar a atualizaeao,  a capacitaeao e o congragamento dos

farmaceuticos  e  academicos,  bern  como  a  outros  profissionais  de  areas  afins,  oferecendo

palestras,  mini-cursos,  cursos  mesas  redondas  e  debates  com  alto  nivel  de  qualidade  e  a

baixo investimento financeiro.

4.     0 congresso tefa inscrie6es a baixo custo,  proporcionando a maior participaeao.  Este valor e

pago  via  boleto  bancario  especifico  e  destinado  a  conta  bancaria  especifica,  sendo  o  valor

utilizado integralmente para viabilizar a realizaeao do congresso;

5.    A   metodologia   dos   cursos   baseia-se   nos   principios   integrativos,   dentro   de   uma   filosofia

participativa,     possibilitando     ao     congressista     desenvolver     habilidades     e     compartilh

experiencias indispensaveis a sua atualizagao.

6.   A  metodologia  de  ensino  sera  utilizada  como  meio  de  interaeao  professor-congressista  e

estara relacionada com os conteddos programados.

CLAUSULA TERCEIRA -DO PLANO DE TRABALHO

Integra este  lnstrumento,  independentemente de transcrieao,  o  Plano de Trabalho,  elaborado de

comum   acordo  entre  as  partes,   concernente  a  execugao  da  finalidade  descrita   na  Clausula

Primeira.
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CLAUSULA QUARTA -DAS METAS E ETAPAS DE EXECUCA0

0 retorno esperado e a satisfaeao dos participantes no que tange:

1.    Qualidade da capacitagao recebida;

2.    Percepgao  de  novas  oportunidades  e  novos  rumos  para  a  atuaeao  profissional  na  saude

coletiva seja no sistema publico ou privado;

3.    Estabelecimento de novas perspectivas na conduta e atuagao clinica do profissional;

4.    Possibilidade  de  ampliaeao  das  perspectivas  de futuros  neg6cios  e  o  numero  de  clientes  da

empresa parceira.

4.1. DAs ETAPAs DE EXEcueAO

1.   Assinatura do convenio entre as partes;

2.     Planejamento da organizagao cientifica e estrutural do 4° CFM;

3.     0  4°  CFM  tern  previsao  de  realizagao  entre  os  meses  de  novembro  e  dezembro  de  2018,

durante tres dias, conforme programaeao pactuada;

4.     Avaliaeaodo40CFM;

5.     As  partes  indicarao  representantes que  acompanharao,  t.n /oco,  os  trabalhos  e  sempre  que

necessario promoverao solueao para a demanda.

CLAUSULA QUINTA -DO PESSOAL

Nao se estabelecera nenhum vinculo de natureza juridico/trabalhista, de qualquer esp6cie e sej

que titulo for,  entre o pessoal do Pitagoras -Sistema de Educagao Superior Sociedade Ltda. e o

pessoal  do  CRF/MG  que vier a  utilizar para  a  realizaeao  dos trabalhos  ou  atividades  constantes

deste Convenio.

CLAUSULA SEXTA -DA GESTAO

Serao responsaveis pela gestao do presente Convenio,  as partes ora Conveniadas,  constante do

preambulo do presente lnstrumento.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAC6ES

7.1  -Sao obrigag6es do FAP GV:

a)    Sem  prejuizo  das demais  obrigae6es  previstas  neste  Convenio,  obriga-se  a  nao  impedir as

atividades  necessarias  a  realizaeao  do  evento,   permitindo  o  acesso  as  suas  dependencias,

descritas neste Convenio,  para organizaeao e montagem da estrutura adicional necessaria e zelar

pela adequada condueao do Congresso;

b)     Fornecer os recursos audiovisuais,  multimidia como data chow,  computadores e sonorizaeao

para a execueao deste Convenio;

c)     Manter os espagos em condie6es adequadas de limpeza para sua utilizaeao;

d)     Fornecer o espago fisico necessario para a realizaeao do Congresso que utilizara  para tanto

as seguintes salas:  1-101,1-102 e  1-103 com  capacidades cada  uma  para  102  lugares,1-104,1-

106,1-112 e  1-113 com capacidades cada uma para 72 lugares,1-105 com capacidade para  120

lugares,1-108 e 1-110 com capacidades cada uma para 54 lugares e  1-109 com capacidade para

86   lugares   e   demais   dependencias   de   apoio   da   Faculdade   de   Farmacia   como   banheiros,

corredores e estacionamentos.

d) Avaliar, acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das atividades necessarias a sua execugao;

e) Autorizar a instalagao de estandes e afixaeao de folders relativos ao evento nos corredores ou

outros locais apropriados da lnstituieao de Ensino.

7.2 -Sao obrigag6es do CRF/MG:

a)   Responsabilizar-se   pela  execueao  do  objeto  do  Convenio,   previsto  na  Clausula

atraves da sua administragao e estruturaeao;

b)   Ceder, gratuitamente, a FAP GV 10 (dez) vagas de inscrie6es para participagao no evento,

c)    Prestar  informae6es  e  esclarecimentos  sempre  que  solicitados,  desde  que  necessarios  ao

acompanhamento e controle da execueao do objeto deste Convenio;
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d)   A   responsabilidade   de   utilizar   os   recursos   financeiros   de   acordo   com   as   finalidades

estabelecidas  na  Clausula  Primeira,   previsto  em  oreamento  da  instituieao  CRF/MG,  conforme

procedimento interno;

e)   Os custos com  a  logistica de transporte e acomodaeao do instrutor ou  palestrante,  conforme

rotina interna,  poderao ser realizados antes do ministerio do m6dulo ou com  restituigao deste pelo

CRF/MG;

f)    Zelar pela  utilizaeao  adequada  da  estrutura fisica  da  FAP  GV e  sua  conservagao  durante  a

realizaeao do Congresso;

g)   Utilizar  a  estrutura  do  Pitagoras  com   respeito,  cordialidade  e  de  acordo  com  as.  normas

internas que lhe sao impostas, inclusive, de acordo com as orientae6es da sua equipe de eventos;

h)   Repassar  os  valores  acordados  referentes  aos  servieos  de  apoio  (Iimpeza),  representante

local e porteiro, executados pela FAP GV, por seus funcionarios.

i)     Fornecer a  programaeao  completa  do  evento,  incluindo  o  itinerario dos  palestrantes,  o  nome

completo das pessoas envolvidas com a organizaeao do evento -inclusive a equipe de cerimonial

e organizaeao nos dias do Congresso, suas atribuig6es, contato e responsabilidades;

CLAUSULA OITAVA -D0 CRONOGRAMA DE DESEMB0LSO

0 desembolso  se clara  conforme  o  plano  de  aplicaeao de  recursos,  respeitando  a  programagao

pactuada com a instituigao de ensino superior.

Paragrafo  tlnico: Os valores destinados a execueao das  atividades foram  devidamente  previstos

no  orgamento da  entidade  para 2018 e aprovado  na  Reuniao  Plenaria  Ordinaria  de setembro

2017.

CLAUSULA NONA -DA VIGENCIA

Este Convenio vigorara e tera sua vigencia ate 31/12/2018 para sua execueao,  a partir da data de

sua  assinatura,  e  podera  ser modificado,  complementado  ou  prorrogado,  havendo  concordancia

entre os participes, mediante a lavratura de termos aditivos.
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CLAUSULA DECIMA -DA RESCISAO

Ocorrendo descumprimento de qualquer das clausulas previstas neste instrumento, sera o mesmo

dado  como  rescindido  mediante  a  comunicagao  escrita  feita  com  antecedencia  minima  de  30

(trinta) dias, ficando os participes responsaveis pelas obrigag6es e beneficiando-se das vantagens

somente em relagao ao periodo em que participaram do acordo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -FORO

Fica eleito o foro da Seeao Judiciaria da Justiea Federal da Seeao Judiciaria de Minas Gerais para

dirimir eventuais duvidas ou litigios deste Convenio, com rendncia expressa de qualquer outro.

E,  por estarem  as  partes  assim justas e acertadas,  assinam  o  presente Convenio em  02  (duas)

vias de igual teor e forma,  para urn s6 e tlnico efeito, juntamente com  as testemunhas presentes

ao ato.

Testemunhas:

Nome:
CPF:
RG:

SsckS
€`,i`¥L{i3  Lj'i*tL!i;i`  <S£`  tw  ri<.,j!gs;{*€3  i  CEP  3(`jlso~C.6C}  i   3gkj  H()liz()ri{S   ,  ft,/iS     haig

TS i fj?(`, r`i € :   i: 3 1  }   {$21  +3   1 (`}(`;()   I   \^,Jt,^`<```x+qf`` i)i .6r: `| 3 ,tj :'f3 ` k) r


