
Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Municipal de Educação

ANEXO XII

TERMO DE RECEBIMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE
À AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 



1ª VIA: UNIDADE DE ENSINO

Atesto que ____________________________________________________ recebeu em _____/_____/2021, do(a)
                                                                   (unidade escolar) 

 ________________________________________________________________ os produtos abaixo relacionados:
                 (grupo formal/grupo informal/fornecedor individual) 
 

GÊNERO ALIMENTÍCIO QUANTIDADE (Kg) DATA DE VALIDADE

Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição,
pelo(s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo-nos a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme
estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, aprovado pelo CAE.

____________________________________________         ___________________________________________________
ASSINATURA E MATRÍCULA DO SERVIDOR              ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA TERCEIRIZADA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2ª VIA: PRODUTOR

Atesto que ____________________________________________________ recebeu em _____/_____/2021, do(a)
                                                                   (unidade escolar) 

 ________________________________________________________________ os produtos abaixo relacionados:
                 (grupo formal/grupo informal/fornecedor individual) 
 

GÊNERO ALIMENTÍCIO QUANTIDADE (Kg) DATA DE VALIDADE

Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição,
pelo(s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo-nos a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme
estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, aprovado pelo CAE.

 ________________________________________________   __________________________________________________
     ASSINATURA E MATRÍCULA DO SERVIDOR               ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA TERCEIRIZADA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3ª VIA: COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Atesto que ____________________________________________________ recebeu em _____/_____/2021, do(a)
                                                                   (unidade escolar) 

 ________________________________________________________________ os produtos abaixo relacionados:
                 (grupo formal/grupo informal/fornecedor individual) 

GÊNERO ALIMENTÍCIO QUANTIDADE (Kg) DATA DE VALIDADE

Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição,
pelo(s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo-nos a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme
estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, aprovado pelo CAE.

 
_______________________________________________       ___________________________________________________
      ASSINATURA E MATRÍCULA DO SERVIDOR                ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA TERCEIRIZADA



4ª VIA: EMPRESA TERCEIRIZADA

Atesto que ____________________________________________________ recebeu em _____/_____/2021, do(a)
                                                                   (unidade escolar) 

 ________________________________________________________________ os produtos abaixo relacionados:
                 (grupo formal/grupo informal/fornecedor individual) 

GÊNERO ALIMENTÍCIO QUANTIDADE (Kg) DATA DE VALIDADE

Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição,
pelo(s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo-nos a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme
estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, aprovado pelo CAE.

 
_______________________________________________       _ _________________________________________________
      ASSINATURA E MATRÍCULA DO SERVIDOR                ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA TERCEIRIZADA
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