Nº DO TERMO DE APOIO _____________

TERMO DE APOIO PARA PARTICIPAÇÃO AO PROGRAMA TPB Nº 28-02/2017

Razão Social: _____________________________________________________________________
CNPJ: ________________________________
Endereço sede________________________________________________________, Nº_________
Complemento: ____________________________________________________________________
CEP: _________________________, Cidade: __________________________________________
Estado: _____________________________
Representante Legal: _____________________________________________________________
CPF
RG _________________________________________________________________________

Doravante denominado ASSOCIADO oficializa por este instrumento a sua participação e anuência ao
PROJETO THINK PLASTIC BRAZIL - PROJETO TPB - realizado pelo INP - INSTITUTO
NACIONAL DO PLÁSTICO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 61.571.295/0001-40, com sede na Avenida
Chedid Jafet, 222, Bloco “C”, 4º andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, por seu representante legal, doravante INP, ao qual adere, concordando integralmente com
suas cláusulas e condições aqui estipuladas.
1. OBJETIVOS DO PROJETO THINK PLASTIC BRAZIL - TPB: fomentar a cultura exportadora do
setor, aumentar a competitividade da cadeia produtiva, inserir novas empresas no processo exportador,
desenvolver novos mercados e aplicações, ampliar a oferta de empregos na cadeia produtiva do
plástico, expandir e consolidar as exportações das indústrias de transformação de plástico de
pequeno, médio e grande porte inseridas nas categorias de artigos para casa e utilidades
domésticas, embalagens, estruturas flexíveis, agricultura e construção civil.
2. CIÊNCIA: o ASSOCIADO declara ter ciência do PROJETO THINK PLASTIC BRAZIL, denominado
PROJETO TPB e em contrapartida, adere aos termos do presente instrumento para a implementação,
manutenção e participação no PROJETO TPB.
3. OPERACIONALIDADE E FUNCIONAMENTO DO PROJETO TPB:
3.1 Para participar e usufruir dos benefícios do PROJETO THINK PLASTIC BRAZIL, o ASSOCIADO
realizará os pagamentos de contribuições específicas, conforme aprovação pelo Conselho Deliberativo
do INP.

3.2 Os valores de contribuição específica para participação no projeto variarão de acordo com o
enquadramento da categoria do associado.
3.3 O enquadramento será realizado pelo INP com base nas informações e dados fornecidos,
obrigatoriamente, pelo ASSOCIADO, anualmente por meio do formulário de inscrição de participação.
3.4 A ASSOCIADA autoriza o INP a fornecer suas informações para, exclusivamente de forma
agregada, consolidar os dados em conjunto com todas demais empresas associadas para fins de
estudos, análises e apresentar o desempenho para o setor. O INP manterá em absoluta
confidencialidade todas as informações obtidas, sob pena de responder civil e criminalmente pela
divulgação diversa que venha prejudicar a ASSOCIADA.
3.5 O presente termo de adesão terá sua vigência condicionada à duração do PROJETO TPB.
3.6 A desistência quanto à participação no PROJETO TPB deverá ser comunicada por escrito ao INP.
3.6.1. A ausência de comunicação de desistência do PROJETO TPB ao INP não exime o ASSOCIADO
do pagamento das contribuições especificas ainda que o ASSOCIADO deixe de participar de
eventos/feiras/missões.
3.7 O ASSOCIADO autoriza a divulgação de sua imagem, incluindo entrevistas e depoimentos em
âmbito nacional e/ou internacional, de caráter e conteúdo informativo e como forma de divulgação dos
projetos que desenvolve com vistas a promover o fortalecimento da cadeia do plástico e das finalidades
estatutárias do INP.
3.8 A autorização é concedida gratuitamente, abrangendo o uso da imagem em todas as suas
modalidades, em mídia eletrônica e digital, cartazes, folders, encartes, cinema, televisão e divulgações
em periódicos.
3.9 O presente Termo de Adesão, devidamente assinado, é condição indispensável para fruição dos
benefícios do PROJETO TPB.
3.10 Caso haja alteração de categoria do Associado no decorrer do desenvolvimento do projeto haverá
alteração dos valores de suas contribuições específicas a partir do mês subsequente a sua avaliação1,
mediante comunicação por escrita do INP. Esta possibilidade de alteração será feita através de
diagnostico da equipe TPB, anualmente.
4. FORMAS DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA AO PROJETO DE ACORDO COM A
CATEGORIA DO ASSOCIADO
4.1. Considerando que a parceria entre o APOIADOR e o INP tem duração mínima de 24 meses e que o
INP envidou os melhores recursos humanos e materiais para a consecução das ações do TPB aos quais
o associado se beneficiará, o associado confirma que a adesão ao TPB se dará nas formas estipuladas
neste instrumento e o seu pagamento ocorrerá da seguinte forma:

1

Com base nos documentos fornecidos para avaliação do INP e nos termos do Regulamento de Projeto.

4.2. Pagamento do valor de 24 contribuições específicas de acordo com o enquadramento na
categoria durante a vigência da parceria firmada pelo INP e apoiador.
4.3. Em caso de desistência antes do prazo de 24 meses), será devido pelo ASSOCIADO o
pagamento de penalidade equivalente ao pagamento de (30%) incidente sobre o valor remanescente
das parcelas devidas.

4.4 Incide na mesma situação do item 4.3 o Associado inadimplente por mais de 3 meses consecutivos
ou 6 meses alternadamente no período de 1 ano.

Integram o Presente:
Anexo A – Categorias do participante Associado Anexo B – Valores de
contribuição
Anexo C – Cópia Estatuto Social

Mês
ANO
de ________
São Paulo, 00
_____ de _______________________

__________________________
Representante legal associado

____________________________
INP-Representante legal

Testemunhas

______________________________________________
Nome:

____________________________________________
Nome:

CPF:

CPF:

IMPRIMIR

ENVIAR PARA O INP

Anexo A
CATEGORIZAÇÃO DAS EMPRESAS

INICIANTE
São empresas:

MADURA
São empresas:

EXPERT
São empresas:

• de portes micro, • de portes micro e • de portes médio e
pequeno, médio e
pequeno, e grau de grande, e grau de
grande, e grau de
internacionalização
internacionalização
CARACTERÍSTICAS
internacionalização
experiente
e expert
e
DAS EMPRESAS POR
intermediária.
internacionalizada.
não exportadora.
CATEGORIA
• de portes micro e • de portes médio e
pequena, e grau de
grande, e grau de
internacionalização
internacionalização
iniciante
e
iniciante
e
intermediária.
intermediário.
CRITÉRIOS DE
As empresas são segmentas mediante a aplicação de um questionário,
que avaliará as necessidades das empresas apoiadas e que desejam ser
SEGMENTAÇÃO
apoiadas.

IMPRIMIR

ENVIAR PARA O INP

Anexo – B
VALORES PRATICADOS PARA AS PARTICIPANTES ASSOCIADAS DO PROJETO TPB

INICIANTE
R$ 912,00
São empresas:
CATEGORIAS E
VALORES

• de portes micro,
pequeno, médio e
grande, e grau de
internacionalização
não exportadora.
• de portes micro e
pequena, e grau de
internacionalização
iniciante
e
intermediária.

MADURA
R$ 1.368,00
São empresas:

• de portes micro e
pequeno, e grau de
internacionalização
experiente
e
intermediária.
• de portes médio e
grande, e grau de
internacionalização
iniciante e
intermediário.

EXPERT
R$ 1.596,00
São empresas:

•

de portes médio e grande, e
grau de internacionalização
expert e internacionalizada.

Contribuição mensal equivalerá ao valor unitário de acordo com cada categoria

Os valores serão reajustados anualmente de acordo com o índice do período IGMP e serão
submetidos à deliberação do Conselho Deliberativo.

IMPRIMIR

ENVIAR PARA O INP

