
 
 

C O N V Ê N I O S         2 0 1 5 
 
Órgão Superior CRMV-RS 
Órgão Subordinado / Entidade 
Vinculada   
Unidade Gestora COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO 
Nome do Conveniado  AMEVAU Associação dos Médicos Veterinários do Alto Uruguai 
Número do Convênio 001/2015 
Número do Processo 107/2015 
Objeto Apoio financeiro para a execução do 12º Simpósio do Leite / 6º Fórum Nacional de Lácteos / 4ª Mostra Trab.Científico 
Valor de Repasse R$ 6.500,00 

Valor da Contrapartida do Conveniado 

• Logomarca em revista (s) da área do Leite; 
• Inclusão da logomarca do patrocinador no site oficial do evento com linck de acesso ao home; 
• Inclusão da logomarca na pagina inicial do site oficial do evento com linck de acesso ao home Page do patrocinador; 
• Inclusão da logomarca do patrocinador e todo o material gráfico do evento (exceto crachás); 
• Inclusão da logomarca do patrocinador nos e-mails de marketing (MDE); 
• Apresentação de vídeo institucional de 1 minuto em telão nos 02 dias do evento; 
• Inserção de 01 folder de divulgação do patrocinador nas pastas do evento; 
• 01 espaço para estante no 1º ou 2º andar, por ordem de confirmação e mobílias básicas montada de acordo com cota (01 
mesa, 03 cadeira, 01 aparador e 02 folhagens); 
• 40 inscrições concedidas aos participantes deste órgão, para acesso livre aos eventos descritos na cláusula 2.1 deste 
Termo de Convênio; 
• Inclusão de 01 palestrante nas palestras do Simpósio do Leite/Fórum Nacional de Lácteos. Esta apresentação deverá ter 
cunho cientifico sem abordagem de produtos ou logomarca do patrocinador. A aprovação será pela comissão Organizada e 
por ordem de confirmação. Total de 05 palestras. 
• Obs: dados de mídia espontânea no linck: 
http://issuu.com/edsoncastro6/docs/relatoriomidiasimposio2014. 

Valor Total dos Recursos R$ 6.500,00 
Período de Vigência 25/04/2015  a  31/12/2015 
Andamento Encaminhado ao Plenário para aprovação da prestação de contas 
 
 
Órgão Superior CRMV-RS 
Órgão Subordinado / Entidade 
Vinculada   
Unidade Gestora COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO 
Nome do Conveniado  Associação dos Criadores de Gado Holandes do RS 
Número do Convênio 002/2015 
Número do Processo 267/2015 
Objeto Apoio financeiro para a execução da 38ª EXPOLEITE - 11ª FENASUL 
Valor de Repasse R$ 15.000,00 



Valor da Contrapartida do Conveniado 
• Inserção do logotipo do CRMV/RS nos seguintes materiais: Cartaz; Fyler de divulgação e convites; 
• Exposição nos painéis como: Front Light e Outdoor; 
• Elaboração e confecção do banner para o CRMV/RS no pré lançamento da Expoleite – Fenasul. 

Valor Total dos Recursos R$ 15.000,00 
Período de Vigência 27/04/2015  a  31/12/2015 
Andamento Prazo para prestação de contas 
 
 
Órgão Superior CRMV-RS 
Órgão Subordinado / Entidade 
Vinculada   
Unidade Gestora COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO 
Nome do Conveniado  ANCLIVEPA - Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais do RS 
Número do Convênio 003/2015 
Número do Processo 681/2005 
Objeto Apoio financeiro para a execução do I Simpósio de Dermatologia Veterinária da Anclivepa-RS 
Valor de Repasse R$ 7.500,00 

Valor da Contrapartida do Conveniado 

• Destaque da marca do CRMV-RS no Simpósio, com banner no front da palestra 
• 40 inscrições cortesia; 
• Associação da marca institucional do CRMV/RS no material informativo do evento com destaque especial nos canais da 
Web da Anclivepa/RS; 
• Espaço na grade do evento para o CRMV/RS fazer uso da palavra na abertura do simpósio 

Valor Total dos Recursos R$ 7.500,00 
Período de Vigência 28/05/2015  a  31/12/2015 
Andamento Prazo para prestação de contas 
 
 
Órgão Superior CRMV-RS 
Órgão Subordinado / Entidade 
Vinculada   
Unidade Gestora COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO 
Nome do Conveniado  SOVERGS - Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul 
Número do Convênio 004/2015 
Número do Processo 939/2015 
Objeto Apoio financeiro para a execução do 1º Simpósio de Bem Estar Animal aplicado ao Mercado Pet 
Valor de Repasse R$ 7.500,00 

Valor da Contrapartida do Conveniado 

• exibição da logomarca do CRMV-RS em todo material de divulgação 
• exibição de painel institucional do CRMV-RS em destaque no auditório 
• menção honrosa do CRMV-RS em toda apresentação do evento 
• gratuidade total de participação dos membros da diretoria do CRMV/RS, e integrantes da Comissão de Ética, Bio-ética e 
Bem-Estar Animal. 



Valor Total dos Recursos R$ 7.500,00 
Período de Vigência 02/07/2015  a  31/12/2015 
Andamento Prazo para prestação de contas 
 

C O N V Ê N I O S         2 0 1 4 
 
Órgão Superior CRMV-RS 
Órgão Subordinado / Entidade 
Vinculada   
Unidade Gestora COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO 
Nome do Conveniado  AMEVAU Associação dos Médicos Veterinários do Alto Uruguai 
Número do Convênio 001/2014 
Número do Processo 525/2014 

Objeto Apoio financeiro para a execução do 11º Simpósio do Leite / 5º Fórum Nacional de Lácteos / 3ª Mostra Trab.Científico 
Valor de Repasse R$ 3.700,00 

Valor da Contrapartida do Conveniado 

• Exposição da logomarca do CRMV-RS em todos os folders e revistas distribuídas no estande de recepção aos 
participantes do evento, bem como em qualquer outro material publicitário que promover; 
• Inserção da logomarca do CRMV-RS no telão, localizado no auditório do evento; 
• Inserção da logomarca do CRMV-RS no site oficial do evento; 
• Citação e agradecimento ao CRMV-RS no protocolo oficial do evento; 
• Um estande para livre uso do CRMV-RS, com medidas de 3,10 x 3,40, localizado no 2º andar; 
• 20 inscrições concedidas aos participantes deste Órgão, para acesso livre aos eventos. 

Valor Total dos Recursos R$ 3.700,00 
Período de Vigência 25/04/2014  a  31/12/2014 
Andamento Prestação de Contas aprovada em Sessão Plenária nº 555/2014 de 07/11/2014 
 
 
Órgão Superior CRMV-RS 
Órgão Subordinado / Entidade 
Vinculada   
Unidade Gestora COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO 
Nome do Conveniado  SOVERGS - Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul 
Número do Convênio 002/2015 
Número do Processo 662/2014 

Objeto 
Apoio financeiro para a execução do 41º Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária - CONBRAVET, 14º Congresso de 
Medicina Veterinária Militar, 10º Congresso Brasileiro de Aquicultura, 2º Encontro de Saúde Pública Veterinária do Conesul, 
17ª Expovet Feira de Produtos e Serviços da Medicina Veterinária. 

Valor de Repasse R$ 25.000,00 



Valor da Contrapartida do Conveniado 

I – Exposição da logomarca do CRMV-RS em todos os folders e revistas distribuídas no estante de recepção aos 
participantes do evento, bem como em qualquer outro material publicitário que promover;  
II – Inserção da logomarca do CRMV-RS no site oficial do evento 
III – Um estande para livre uso do CRMV-RS, com medidas de 9m². 
IV –inscrições concedidas aos membros da Diretoria, conselheiros e membros das comissões do CRMV/RS para acesso 
livre aos eventos 

Valor Total dos Recursos R$ 25.000,00 
Período de Vigência 24/07/2014  a  17/10/2014 
Andamento Prestação de Contas aprovada em Sessão Plenária nº 554/2014 de 17/10/2014 
 
 
Órgão Superior ESTADO DO RS - JUCERGS 
Órgão Subordinado / Entidade 
Vinculada   
Unidade Gestora COORDENAÇÃO TÉCNICA 
Nome do Conveniado  CRMV-RS 
Número do Convênio 015/2014 da JUCERGS  (Convênio CRMV-RS 003/2014) 
Número do Processo 463/2014 

Objeto 

Disponibilização de informações constantes do banco de dados da Jucergs, Sistema Mercante (SIARCO), para subsidiar e 
agilizar a fiscalização da atividade profissional a que estão sujeitos os Médicos Veterinários e viabilizar o cruzamento de 
dados, mediante acesso on-line e por meio de apurações especiais, através de extrações e cópia do banco de dados, com 
periodicidade semestral, relativamente a composição societária (atos constitutivos e alterações posteriores), dados 
cadastrais, bem como demais registros de interesse do CRMV-RS, referente às empresas registradas na JUCERGS. 

Valor de Repasse   

Valor da Contrapartida do Conveniado 

a) utilizar as informações nas atividades relativas ao controle interno do CRMV-RS, bem como no gerenciamento de trilhas 
automatizadas pré-definidas a partir de informações dos órgãos controlados, através dos sistemas informatizados do CRMV-
RS ou de sistemas dos próprios órgãos, que identifiquem e alertem a ocorrência de discrepâncias a qualquer tempo; 
b) comunicar à JUCERGS, através de ofício assinado por representante legal, os servidores que o CRMV-RS deseja 
cadastrar como usuários para consulta, com suas respectivas matrículas funcionais, números de RG, cargos, números de 
telefones, locais onde desempenham suas atividades e endereços eletrônicos, responsabilizando-se integralmente pelos 
atos destes; 
c) informar à JUCERGS, por escrito (ofício assinado por representante legal), os nomes dos servidores do CRMV-RS que se 
desligarem ou se desvincularem da atividade de acesso aos dados do sistema SIARCO, a fim de que a JUCERGS proceda 
no imediato descadastramento dos mesmos; 
d) zelar pela confidencialidade das informações obtidas por meio do presente instrumento, utilizando-as exclusivamente 
conforme o disposto no item "a" desta Cláusula, sendo expressamente vedada qualquer forma de utilização para outra 
finalidade; 
e) zelar pela confidencialidade das senhas de acesso, sendo as mesmas pessoais e intransferíveis; 
f) não replicar a Base de Dados acessada ou arquivar as informações acessadas, exceto para o estrito cumprimento da 
finalidade exposta no item "a" desta Cláusula; 
g) designar um responsável a fim de que as atividades do presente instrumento possam ser implementadas com rapidez e 
êxito; e 
h) deixar à disposição da JUCERGS 01 (um) estagiário de nível médio ou superior, com carga horária de 30h semanais, 
obedecidas as disposições da Lei Federal nº 11.768, de 25/09/2008, por ambas as partes.                     



Valor Total dos Recursos   
Período de Vigência 10/07/2014  a  10/07/2019 
Andamento Em andamento / vigente 
 
 
Órgão Superior CRMV-RS 
Órgão Subordinado / Entidade 
Vinculada   
Unidade Gestora COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO 
Nome do Conveniado  CIERGS - Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
Número do Convênio 004/2014 
Número do Processo 1193/2014 

Objeto Apoio financeiro para a execução do Avisulat 2014, IV Congresso Sul Brasileiro de Avicultura, Suinocultura e Laticínios, 
Feira de Equipamentos, Serviços e Inovações. 

Valor de Repasse R$ 10.000,00 

Valor da Contrapartida do Conveniado 

• Um estande com montagem especial: testeira personalizada, uma sala de reuniões com capacidade de 6 pessoas; 
• Um gabinete (mini sala) com uma mesa de diretor e três cadeiras; 
• Um balcão de atendimento/dispensa; 
• Área de 18m2, em octanorm e vidro transparente; 
• logomarca do site e news do evento como apoiador oficial; 
• logomarca do CRMV-RS no material impresso do evento que constar espaço para apoiadores - categoria patrocinador 
bronze. 

Valor Total dos Recursos R$ 10.000,00 
Período de Vigência 22/10/2014  a  20/03/2015 
Andamento Prestação de Contas aprovada na Sessão Plenária Extraordinária nº 002/2015 de 19 e 20/03/2015 
 
 


