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Anexo II - Termo de Adesão de Estabelecimento Rural 
 

 

ANEXO II - TERMO DE ADESÃO DE ESTABELECIMENTO RURAL AO PROTOCOLO GARANTIA DE 

IDENTIFICAÇÃO DE BOVINOS - IDBOV 

 

Por meio deste instrumento, Eu, _________________________________________, inscrito no CPF/MF 

sob no ___________________________, portador da cédula de identidade ____, no 

___________________, residente e domiciliado à rua ______________________________, bairro, 

município de ______________________, com contado pelo telefone ____________________ e e-mail 

________________________________, responsável pelo estabelecimento rural denominado 

_________________________________________________, situado no município de 

_____________________, NIRF/INCRA_______________________,  requeiro ADESÃO do respectivo 

estabelecimento rural ao PROTOCOLO DE GARANTIA DE IDENTIFICAÇÃO DE BOVINOS, e afirmo que: 

 

I. Tenho pleno conhecimento do conteúdo do Protocolo de Garantia de Identificação de 

Bovinos, em sua versão vigente, cuja detentora é a ABCAR – Associação Brasileira das 

Empresas de Certificação Por Auditoria e Rastreabilidade, em especial dos correspondentes 

Memorial Descritivo e Manual de Procedimentos Operacionais; 

 

II. Assumo compromisso formal de observância e cumprimento das premissas preconizadas bem 

como das competências reservadas aos estabelecimentos rurais; 

 

III. Admitirei a realização de todos os procedimentos previstos pelo protocolo, em especial a 

realização das auditorias no estabelecimento rural, e, por conseguinte, do levantamento de 

informações de interesse do protocolo para aferição da conformidade, disponibilizando livre 

acesso aos profissionais designados pela entidade certificadora e eventualmente pela 

detentora do protocolo; 

 

IV. Tenho ciência dos desdobramentos inerentes à verificação de não conformidades junto às 

informações prestadas, bem como em face do processo de certificação que atesta a condição 

de aptidão do estabelecimento rural, me comprometendo em envidar todo o zelo necessário 

com os procedimentos previstos, não valendo-se de expediente de má-fé ou tendente e 

promover obstáculos à fiscalização e verificação da conformidade pelas entidades 

certificadoras ou detentora do protocolo.  

 

(município), (data). 

 

______________________________________________________ 

Nome: 

 


