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Cooperation Agreement 

I. The Parties. Between the International 
Pharmaceutical Excipients Council - Americas, 
Inc. on the one hand, herein represented by 
John Giannone, in his capacity as Chairman of 
IPEC-Americas, registered office at 3138 N. 
10th Street Suíte 500 Arlington, VA 22201, 
hereinafter "IPEC"; and Sindicato da Indústria 
de Produtos Farmacêuticos no Estado de São 
Paulo located at Rua Alvorada, no. 1.280 Vila 
Olimpia, São Paulo, Estado de São Paulo 
hereinafter "Sindusfarma//, herein represented 
by Nelson Mussolini, in his capacity as 
President of Sindusfarma collectively " the 
Parties", agreed to enter into this Agreement, 
which shall be subject to the following terms 
and conditions: 

11. Purpose. The signatory Parties of this 
Agreement: 

Recognize the important role of quality and 
safety that pharmaceutical excipients play in 
the composition of medicines for human use, 
whose goal is to save Iives, restore health, treat 
and prevent diseases; 

Understand the need to raise awareness 
concerning the quality, safety and efficacy of 
pharmaceutical excipients through the 
disseminatíon of new knowledge; 

Recognize the importance of developing long 
term strategies to ensure that technical 
information on the quality, safety and efficacy 
of pharmaceutical excipients is available to the 
public; 

Share the common goal of improving the 
quality of pharmaceutical excipients in the 
Americas, particularly in Brazil; 

Believe that coordination between the Parties 
of complementary activities can facilitate the 
achievement of that objective. 

Believe that this Agreement will (a) increase 
awareness of the importance of quality, safety 
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Acordo de Cooperação 

I. As Partes. De um lado o Internacional 
Pharmaceutical Excipients Council - Americas, Inc., 
neste ato representado por John Giannone, em sua 
qualidade de Presidente do Conselho de 
Administração do IPEC-Americas, com sede à 3138 
N. 10th Street Suíte 500 Arlington, VA 22201, nos 
Estados Unidos da América, doravante denominado 
"IPEC"; e de outro lado, Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo, 
com sede à Rua Alvorada, 1.280, Vila Olímpia, São 
Paulo, Estado de São Paulo, doravante denominado 
"Sindusfarma//, neste ato representado por Nelson 
Mussolini, em sua qualidade de Presidente do 
Sindusfarma aqui coletivamente designados como 
"as Partes", concordam em celebrar este Acordo de 
Cooperação, que se regerá pelas cláusulas e 
condições a seguir transcritas: 

11. Objetivo. As Partes signatárias deste Acordo: 

Reconhecem a importância que a qualidade e 
segurança dos excipientes farmacêuticos têm na 
composição dos medicamentos para uso humano, 
cujo objetivo é salvar vidas, restaurar a saúde e 
tratar e prevenir doenças; 

Entendem a necessidade de aumentar o nível de 
conscientização referente à qualidade, segurança e 
eficácia dos excipientes farmacêuticos por meio da 
divulgação de novos conhecimentos; 

Reconhecem a importância de desenvolver 
estratégias de longo prazo para assegurar que 
informações técnicas sobre qualidade, segurança e 
eficácia dos excipientes fa rmacêuticos estejam 
disponíveis para o público; 

Compartilham um objetivo comum de melhorar a 
qualidade dos excipientes farmacêuticos nas 
Américas, especialmente no Brasil; 

Acreditam que a coordenação de ativida~ 
complementares entre as partes podem facilita~o\ 
alcance de tais objetivos. \\ 

Acreditam que este acordo írá (a) aumentar o níve 
de conscientização da importância da qualidade, 
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and efficacy of pharmaceutical excipients; (b) 
promote cooperation between national 
organizations, government agencies, Brazilian 
associations and Sindusfarma, and IPEC 
Americas to improve the quality of 
pharmaceutical excipients; (c) improve the 
transfer and exchange of information between 
the Parties; (d) facilitate the harmonization of 
standards for pharmaceutical excipients; and 
(e) establish the basis and mechanisms of 
cooperation between the Parties. 

Agreements 

A. Technical Materiais. 

1. IPEC authorizes Sindusfarma to download 
technical manuais, brochures, printed 
materiais and other technical materiais of 
Sindusfarmas' interest and when possible and 
appropriate, (collectively "Technical Material"), 
already published or to be published by IPEC, 
from the www.ipecamericas.com site, referring 
to the contrai, manufacture and use of 
pharmaceutical excipients; 

2. IPEC authorizes Sindusfarma to translate 
into Portuguese a version of ali the Technical 
Material received from IPEC; 

3. IPEC authorizes Sindusfarma to carry out the 
layout, organization and publication of ali the 
Technical Material in abound book or in an 
electronic PDF format, with the e express 
inclusion ofthe logo that identifies said entity. 

4. IPEC authorizes Sindusfarma to distribute 
and disseminate Technical Material in printed 
books or as an electronic PDF document to its 
members, to entities that represent the 
industrial segment, organizations representing 
the pharmaceutical raw materiais industries, 
health authorities, universities and 
pharmacopoeias, and other sectors as it deems 
appropriate. 

5. IPEC reserves the right to review and accept 
ali translated documents of Technical Material 
thirty (30) days before distribution by 
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segurança e eficácia dos excipientes farmacêuticos; 
(b) promover a cooperação entre organizações 
nacionais, agências de governo, associações 
brasileiras como o Sindusfarma, e o IPEC-Americas 
para melhorar a qualidade dos excipientes 
farmacêuticos; (c) melhorar a transferência e o 
intercâmbio de informações entre as Partes; (d) 
facilitar a harmonização das normas para 
excipientes farmacêuticos; e (e) estabelecer as 
bases e mecanismos de cooperação entre as Partes. 

Acordos 

A. Material Técnico. 

1. O IPEC autoriza o Sindusfarma a fazer o 
download de manuais técnicos, folhetos, materiais 
impressos e outros materiais técnicos de interesse, 
quando possível e oportuno, (coletivamente 
designados por "Material Técnico"), já publicados ou 
a serem publicados pelo IPEC, a partir do site 
www.ipecamericas.com. referentes ao controle, 
fabricação e uso de excipientes farmacêuticos; 

2. O IPEC autoriza o Sindusfarma a traduzir para o 
Português uma versão de todo o Material Técnico 
recebido do IPEC; 

3. O IPEC autoriza o Sindusfarma a criar o layout, 
organizar e publicar o Material Técnico em livro 
encadernado, ou em formato eletrônico PDF, com a 
expressa inclusão do logotipo que identifica a 
referida entidade. 

4. O IPEC autoriza o Sindusfarma a distribuir e 
divulgar o Material Técnico em livros impressos ou 
como documento em PDF para seus membros, para 
entidades que representam o segmento industrial, 
organizações que representam as indústrias de 
matérias-primas farmacêuticas, autoridades da área 
de saúde, universidades e farmacopéias, bem como 
a outros setores que considere adequado. 
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Sindusfarma. No distribution of Technical 
Material including translations or use of the 
Logo of IPEC - Americas, IPEC - Europe or the 
Pharmaceutical Quality Group (PQG) will be 
made without the specific consent of IPEC 

6. Ali Technical Material including translations 
will c1early and prominently disclose that the 
owner of the original copyright is IPEC
Americas. In cases where Technical Material is 
not solely IPEC-Americas documents, 
Sindusfarma shall obtain the approval of IPEC
Europe, the Pharmaceutical Quality Group 
(PQGL and/or any other IPEC affiliated 
organization as necessary to represent them as 
owners of copyright for purposes of review and 
approval described in this agreement, where 
there is joint ownership of Technical Material. 
It should also be indicated that Sindusfarma 
made the translation into the Portuguese 
language in ali Technical Material translated by 
Sindusfarma. 

7. The Parties agree that the latest published 
versions of the original IPEC Technical 
Materiais are the official versions of the 
Technical Materiais. Sindusfarma agrees to 
include a disclaimer on ali translated Technical 
Materiais that the latest published version of 
the original IPEC version is the official 
documento Sindusfarma will also include the 
publication date and version number of the 
originallPEC version in the translated Technical 
Material. 

8. This non-exclusive authorization from IPEC 
to Sindusfarma is free of charge or royalty fees. 

9. Ali rights to distribute Technical Materiais 
ends with termination of this Agreement. Any 
remaining undistributed Technical Material 
must be returned to IPEC or destroyed. 

10. The Parties may organize technical events, 
preferable with annual frequency, with the 
objective to provide knowledge to the 
professionals of the pharmaceutical industry 
and the active material industry. 
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logotipos do IPEC-Américas, IPEC-Europa ou do 
Pharmaceutical Quality Group (PQG - Grupo de 
Qualidade FarmacêuticaL poderá ser feita sem o 
consentimento explícito do IPEC 

6. Todo Material Técnico traduzido deverá divulgar 
de maneira clara e visível que o proprietário dos 
direitos autoriais originais é o IPEC-Americas. Nos 
casos em que o Material Técnico não se compõe de 
documentos de propriedade exclusiva do IPEC
Americas, o Sindusfarma deverá obter a aprovação 
do IPEC-Europa, do Pharmaceutical Quality Group 
(PQGL e/ou de qualquer outra organização filiada ao 
IPEC, conforme necessário, para, representá-los 
como proprietários dos direitos autorais para os fins 
da revisão e aprovação descritas neste Acordo, 
sempre que houver propriedade conjunta do 
Material Técnico. Deverá ser também indicado que 
o Sindusfarma é responsável pela tradução para a 
língua portuguesa de todo o Material Técnico 
recebido. 

7. As Partes concordam que as mais recentes 
versões originais publicadas de Material Técnico do 
IPEC constituem as versões oficiais do Material 
Técnico. O Sindusfarma compromete-se a incluir em 
todo o Material Técnico traduzido uma notificação 
informando que a mais recente versão publicada da 
versão original do IPEC é o documento oficial. O 
Sindusfarma incluirá também no Material Técnico 
traduzido a data de publicação e o número da 
versão do documento original da IPEC 

8. Esta autorização não exclusiva do IPEC para o 
Sindusfarma é feita livre de quaisquer encargos ou 
taxas de royalties. 

9. Todos os direitos de distribuição do Material 
Técnico findam com o término ou rescisão do 
presente Acordo. Todo e qualquer Material Técnico 
restante, não distribuído, deverá ser devolvido 
IPEC ou destruído. 

10. As Partes poderão organizar eventos técnicos 
o

os
da 

de preferência com periodicidade anual, com 
objetivo de transmitir conhecimentos para 
profissionais da indústria farmacêutica e 
indústria de ingredientes ativos. 



B. Indemnity. 

IPEC shall indemnify and hold Sindusfarma 
harmless in case of any claims of violation of 
the rights of a third party or any claim 
regarding the Technical Material, where such 
claims arise from the text of IPEC original 
Technical Material.lPEC indemnification does 
not apply to claims that arise as the result of 
translation errors or misinterpretations by 
Sindusfarma. Sindusfarma shall indemnify and 
hold IPEC harmless in case of any claims of 
violation of the rights of a third party where 
any such claims arise from translation errors or 
misinterpretations by Sindusfarma of Technical 
Material. 

C. Distribution Costs. 

1. Sindusfarma shall be responsible for the cost 
of translation, layout, assembly, editing, 
printing and distribution of Technical Material 
in book formo 

2. Sindusfarma may sell Technical Material 
produced at cost price to recover direct 
expenses incurred. No additional fee will be 
added to said cost. 

D. Confidentiality. 

The Parties recognize that confidential 
information may be disclosed in connection 
with this agreement. If IPEC or Sindusfarma 
receive any information identified as 
confidential information of the other Party or a 
third party, they must: (a) keep confidential 
information in strict confidence; (b) employ at 
least the same levei of caution in maintaining 
the confidentiality of confidential information 
used to maintain the confidentiality of its own 
proprietary, secret or confidential information, 
but in no case less than a reasonable degree of 
caution; (c) use confidential information only 
to fulfill its obligation under this Agreement; 
and (d) prevent unauthorized dissemination or 
disclosure of said confidential information. 
Confidential information shall include: (i) 
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B. Indenização. 

o IPEC indenizará e isentará o Sindusfarma de 
quaisquer responsabilidades no caso de quaisquer 
reclamações de violação de direitos de terceiros ou 
quaisquer outras reclamações referentes ao 
Material Técnico e sua distribuição, quando tais 
reclamações decorrerem do texto original de 
Material Técnico do IPEC. Esta obrigação de 
indenização por parte da IPEC não se aplicará no 
caso de reclamações que surjam como resultado de 
erros de tradução ou má interpretação pelo 
Sindusfarma. O Sindusfarma indenizará e isentará o 
IPEC de quaisquer responsabilidad~s no caso de 
quaisquer reclamações referentes à violação de 
direitos de terceiros quando tais reclamações 
resultarem de erros de tradução ou interpretação 
do Material Técnico pelo Sindusfarma. 

C. Custos de Distribuição. 

1. O Sindusfarma será responsável pelos custos de 
tradução, layout, montagem, edição, impressão e 
distribuição do Material Técnico em forma de livro. 

2. O Sindusfarma poderá vender o Material Técnico 
produzido, a preço de custo, para recuperar 
despesas diretas em que haja incorrido. Nenhuma 
taxa adicional será acrescentada a esses custos. 

D. Confidencialidade. 

As Partes reconhecem que informações 
confidenciais possam ser divulgadas em razão deste 
Acordo. Caso o IPEC ou o Sindusfarma receber 
qualquer informação identificada como informação 
confidencial da outra Parte ou um terceiro, estes 
deverão: (a) manter a informação confidencial em 
estrita confidencialidade; (b) empregar pelo menos 
o mesmo nível de cuidado em preservar o sigilo das 
informações confidenciais utilizadas para manter a 
confidencialidade de suas próprias informa ões, 
secretas ou confidenciais, mas em nenhum cas um 
nível menor do que o razoável de cuidado; ( 
utilizar informações confidenciais apenas a 
cumprir a suas obrigações, nos termos de 
Contrato; e (d) impedir a difusão ou divulgação na 
autorizada de referidas informações confidenciais. 
As informações confidenciais deverão incluir: (i) as 



+ AMER'CAS + 
<!+-<>-"tENrs ~<>... 

product lines of both parties (both current and 
planned for the future); plans for research, 
development and commercialization; and (i i) 
any information designated as confidential in 
writing at the time of disclosure or before it. 
Confidential information will not include 
information that (i) has become publicly known 
without violation of the Agreement or any 
other obligation of confidentiality by the 
receiving party (IPEC or Sindusfarma) (ii) has 
been given to the receiving Party (IPEC or 
Sindusfarma) by a third party with legal rights 
to disclosure; and (iii) was known by the 
receiving party (IPEC or Sindusfarma) at the 
time of disclosure, as demonstrated by written 
records; or (iv) has been independently 
developed by the receiving Party (IPEC or 
Sindusfarma). This section shall survive the 
termination ofthis Agreement for two years. 

E. Duration of the Agreement and 
Termination. 

1. This Agreement shall enter into force on the 
date of the last signature and will last for two 
years. It may be amended by written 
agreement established by both parties. The 
term will automatically be extended by a new 
two year period at the expiration of any two 
year period unless notification is provided by 
either Party as provided in accordance with 
this section. 

2. The Agreement may be terminated byeither 
Party within 30 days of written notice to the 
other Party. The other Party is not entitled to 
c1aim damage or loss of profit due to the 
expiration or termination of the Cooperation 
Agreement. 

F. Relationship between the Parties. 

Nothing in this Agreement shall be construed 
as constituting or naming the other party as 
agent, partner or representative of the other 
party. 

G. Jurisdiction and legal address.
 
This Agreement, and the performance, breach
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linhas de produtos de ambas as partes (tanto em 
curso e previstas para o futuro); planos de pesquisa, 
desenvolvimento e comercialização; e (ii) todas as 
informações designadas como confidenciais, por 
escrito, no momento da divulgação ou antes dela. 
Informações confidenciais não incluem informações 
que (i) tornaram-se publicamente conhecida sem 
violação do presente Acordo ou qualquer outra 
obrigação de confidencialidade pela parte receptora 
(IPEC ou Sindusfarma); (ii) tenha sido dada à Parte 
receptora (IPEC ou Sindusfarma) por um terceiro 
com direitos legais à divulgação; e (iii) já seja 
conhecida pela parte receptora (IPEC ou 
Sindusfarma) no momento da div.ulgação, como 
demonstrado por registros escritos; ou (iv) tenha 
sido desenvolvida de forma independente pela 
parte receptora (IPEC ou Sindusfarma). O disposto 
nesta Cláusula sobreviverá à rescisão do presente 
Acordo pelo prazo de dois anos. 

E. Vigência do Acordo e Rescisão. 

1. O presente Acordo entrará em vigor na data da 
última assinatura e terá validade pelo prazo de dois 
anos. O Acordo poderá ser modificado mediante 
acordo por escrito assinado por ambas as Partes. O 
prazo acordado será prorrogado automaticamente 
por um novo período de dois anos, ao término de 
qualquer período de dois anos, a menos que uma 
notificação em contrário seja encaminhada por 
qualquer das Partes, conforme o previsto nos 
termos desta Cláusula. 

2. Este Acordo poderá ser rescindido por qualquer 
das Partes mediante aviso por escrito à outra Parte 
com antecedência de 30 dias. A outra Parte não terá 
direito a qualquer reclamação por perdas e danos 
ou por lucros cessantes devido ao término ou 
rescisão do presente Acordo de Cooperação. 

F. Relacionamento entre as Partes. 

Nada neste Acordo poderá ser interpretado c 
constituindo ou nomeando a outra Parte co o 
agente, parceiro ou representante da outra Part 

G. Foro e endereço legal. 

Este Acordo, e seu cumprimento, bem 
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or any dispute thereof, shall be governed by 
and interpreted as substantive matters in 
accordance with the applicable laws of the 
State of Virgínia, United States of America and 
its courts. The addresses Iisted under "The 
Parties" are accepted as address for service, 
where ali notifications, summons or subpoenas 
sent by the Parties, either in court or out of 
court, will take effect. 

H. Entire Agreement. 

This Agreement constitutes the entire 
agreement of the parties with regard to its 
subject matter and supersedes ali previous 
written or oral representations, agreements 
and understandings between the parties. 

I. Assignment. 

This Agreement may not be assigned or 
otherwise transferred by either party without 
the prior written consent of the other party. 

J. Waiver. 

No waiver of any provision or condition of this 
Agreement, whether by conduct or otherwise, 
shall be construed as a further or continuing 
waiver of any such provision or condition. 

In witness whereo( the Parties to this 
Agreement, sign two identical counterparts. 

City of São Paulo, State of São Paulo, Brazil. 
19, August, 2015. 

SINDUSFARMA
 
qualquer violação de suas cláusulas ou qualquer 
disputa dele decorrente serão regidos e 
interpretados como questões substantivas em 
conformidade com as leis aplicáveis e o foro do 
estado da Virgínia, Estados Unidos da América. Os 
endereços listados após a qualificação das Partes 
são aceitos como endereços de atendimento, para 
onde todas as notificações, citações ou intimações 
enviadas pelas Partes, sejam judiciais ou 
extrajudiciais, serão enviadas e consideradas 
entregues. 

H. Totalidade do Acordo. 

Este Acordo constitui a totalidade do acordo entre 
as Partes no que diz respeito a seu objeto e substituí 
todas as comunicações anteriores, escritas ou orais, 
bem como outros acordos e entendimentos entre as 
Partes. 

I. Cessão ou Transferência. 

Este Acordo não poderá ser cedido ou de alguma 
forma transferido por qualquer das Partes sem o 
consentimento prévio e por escrito da outra Parte. 

J. Renúncia. 

Nenhuma renúncia a qualquer cláusula deste 
Acordo, intencional ou não, poderá ser interpretada 
como uma renúncia adicional ou continuada a 
qualquer previsão ou condição da referida cláusula. 

E por estarem entre si justas e contratadas, as 
Partes assinam o presente Acordo em duas vias de 
igual teor. 

S 

elson A. Mussolini 
Presidente Executivo
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