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Primeiro Termo Aditivo ao

Termo de Compromisso pam Embalagens de Agrotóxicos

Pelo presente Temia Aditivos. o Estado de São Paula. por intemtédio da Secretaria do Meio
Ambiente com sede na Avenida Professor Fíederico Hermann Júnior. n' 345., Alto de

Pinheiros, Sáo Paulo/SP. inscrita no CNPJ/MF sob o ne 56.0B9.790/0D01-BB. neste ãto representada

por seu titular. EDUARDO TRANI. portador do RG 5.906.933-8. inscüto no CPF/MF sob o n
008.a06-888-05; e da CETESB -- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, inscrita no

CNPJ/MF 43.776.491/0001-7a. çom sede na Avenida Prafesso} Frederico Hermann Juntar, .n« 345, na

Cidade de São Paulo. SPI neste ato representada por seu Dlretor Presidente CARLOS ROBERTO

DOS SANTOS . portador do RG n' 18.756.249.D. inscrito no CPF/MF sob o n$ 114.005.978-54. e por

sua Dirétoía de Avaliação de Impacto Ambiental, ANA CRISTINA PASINI DA COSTA, portadora do RG

n' l0.737.41 3-4, inscrita no CPF/MF sob Q n' 048.972.968-1 1, e a e as entidades signatárias: InpEV -

Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, com sede Avenida Roque Petroni

Júnior. 850, Tome Jaçeru, 18' andar. Jardim das Acácias. na cidade de São Paulo. SP. inscrito no

CNPJ sob Q n' 04.875.587/0001-33, representado pelo seu Diretar Presidente JOGO LESAR

MENEGHEL RANDO, porbdor do RG n' 9.797.496-1, inscrito no CPF/MF sob o ne 191.043.599 68, e a

ANDAV 80claçâo Nacional de Di8trlbuldoo&s de Insumos Agrícolas e Veterinários, com sede à

Rua Francisco Otaviano. 893, na cidade de Campinas, SP. inscrita no CNPJ sob o no 65.037.269/0001-

98. representada pelo $eu Presidente Executivo HENRIQUE MAZOTINI, portador do RG n' 3.869.572-

8. inscrito no CPF/MF sob o no 773.006.028.00. doravante denominadas "PARTES'. e

Considerando que. na item 4.2 da Decisão de Diretoria~ CETESB n' 076/2018/C, sâo
estabelecidas metas quantitativas e geográficas a serem atendidas pêlos sistemas do logística reverso
no Estado de São Paulo atê o final do ano de 2021

As Partes resolvem, de comum acordo. adltar o referido Termo de Compromisso, que fiassará a

vigorar com as alterações abaixo descritas

CLÁUSULAPRIMEIRA

l As Partes resolvem. de comum acordo. editar o Termo de Compromi880 para estabelecer metas . \

para a Segunda Etapa do sisteQla: de modo a atender à Decisão de Diretoda CETESB n' \Y'
076/201&C
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CLÁUSULASEGUNDA

2,1 0 Termo de Compromisso passa a ser acrescido do item 5-3, a seguir

S.3. DunMe a segunda etapa, o Sistema deverá atender ao disposto na Decisão de Dintoria
CETESB :f' 076/20{8/C, segurado metas prógress&as.

5.3.1. Ficam estabelecidas metas quantitativas e geográficas de acordo com o seguittto
crorlogmma

5.3.2. Caso os nsultados alcançados pelo Sistema não sejam suünientes pam ofender às
fintas descNas no Rem antertw, deverão ser aprewntadas as devidas »stificativas. '-Nesw
caso, as metas poderão ser revistas carlsidemndo o histórico das quatttidades de Embalagens
de Agrotóxicos destinadas peb Sistema.

5.3. 3. O não atendimento düs metas quantitativas estabelecidas na cláusula 5.3 em razão dos
fütoms descütos no palâgmfo ünioo da cláusula 5.2 não implica descumpr+menta ou violação
deste tem)o de compromisso. desde que devidamente »stificada pelos signatários.

5.3.4. Os signatários reconhecem que o Sistema Campo Limpo esta apto pan receberá
destina 10Q% das embalagens vozies devolvidas pebs agricultons nas unidades de
recebimento. A obHgaçêo legal do inpEV, como representante dos fabricantes, se etaciona ao
tnnspoRe e destilação ambientalmente adequada das embalagens devolvidas pelos
8grteullons - e ê devolução das embalagens nas unidades de ncebimento çonstl i obrigação
legal desses agricultons...Aos canais de disMbuição cabe a dtsponibilizaçãe das locais de
recebimento e aos órgãos públicos a fiscalização de todo o processo- Desse modo: o Estado
de São Paulo reconhece que o inpEV e a Andav. signatários deste tema, não podem $or
responsabilizados por embalagens que eventtialmeMe não selara devolvidas pelos agricultores.

2.2 Acrescenta-se ao Termo de Compromisso o item 5.4 da CLÁUSULA QUINTA çom a seguinte

redução

nsponsabiliza pela coMmtaçãc de empnsas pam destinaem. de forma ambieMatmente adeq

'5,4 Para lias de afpndfmenfo do artigo í8 $2' do Decnto n 7.404/2010. e Entidade Gestora se

!00%ü das Embalagens de Agrotóxlcos devolvidas pelos Consumidores por meb do Sistema.

fiada
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CLÁUSULATERCEIRA

3 0 item 7.1 da CLÁUSULA SÊI'iMA da Termo de Compromls8p passa. a ter a seguinte redaçà
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7. 1 0 Termo de Compromisso vlgomM até 31 de dezembro de 2021,. podendo ser prorrogada.

bem como alterado. a quatquier tempo. de comum acorda ente as PARTES.

SÇ O presente aditivo é formalüado a partir da publicação do seu extrato no Diário .Oficial do Estado

vigorando enquanto durar o Temia de Compromisso.

6 Todas as demais cláusulas e condições contidas . no Termo de Compromisso ora aditado

permanecem inalteradas e em pleno vigor, sem interrupção de sua força normativa

E. por estarem assim justos e acordados. assinam o presente aditivo ao Termo de Compromisso

em 3(três) vias. de igual teor e forma. na presença de duas testemunhas.

Sâo Paulo. 05 de outubro de 201B

EDÜARDOTRANI

Secretário de Estado do Meio Ambiente termo
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Diretom de Avaliação de Impado Ambiental
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Diretor Presidente do l NPEV

TESTEMUNHAS

CPF n8.: oÉC3',(l\É%'a?

F'7qÚ» .iÜ.

F n'.: 41'ç,qZ4.4)r-g{


