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CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA VENDA DE MATERIAIS AOS PRODUTORES 

BENEFICIADOS COM A LEI 1211/2017 ALTERADA PELA LEI 1468/2021 

 

1- DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

O MUNICÍPIO DE ALTO FELIZ, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura 

de credenciamento de empresas (pessoas jurídicas) e produtores rurais (pessoas físicas ou 

jurídicas) fornecedoras de produtos relacionados ao setor primário, tais como: insumos, 

materiais, mudas frutíferas e florestais, ferramentas agrícolas e combustíveis, com sede 

no Município de Alto Feliz, como forma de conceder o incentivo previsto no Art. 6º, §2º, alínea 

“b”, da Lei Municipal nº 1.211, de 07 de dezembro de 2017 e alterações instituídas pela Lei 

Municipal 1.468, de 08 de abril de 2021 e demais disposições legais pertinentes. 

2 - DO OBJETO 

2.1. O objeto do presente processo é o credenciamento de agropecuárias, postos de 

combustíveis, lojas de materiais de construção, e demais estabelecimentos que comercializem 

mudas frutíferas e florestais, insumos agrícolas, materiais, ferramentas agrícolas e combustíveis; 

e produtores que comercializem, mudas frutíferas e florestais ou outros insumos agrícolas não 

industrializados, para fins de concessão de benefício aos produtores rurais que emitiram notas 

de produtor rural. 

2.2. Somente poderão participar empresas e produtores rurais sediados no território de Alto Feliz. 

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

3.1. Os documentos para credenciamento deverão ser entregues à Secretaria Municipal da 

Fazenda. 

3.2. O Edital contemplando as empresas credenciadas será publicado no mural da Prefeitura 

Municipal e no sitio oficial do município após a análise do julgamento, e a listagem dos 

credenciados será atualizada sempre que for aceito novo pedido de credenciamento ou 

descredenciamento de empresas/produtores interessados. 

3.3 O credenciamento terá validade de um ano, quando a empresa interessada deverá 

reapresentar a documentação atualizada para comprovar a manutenção da regularidade da 

mesma. 

3.4 Será oferecido meio digital de manutenção de atualização cadastral no município, de modo 

que a atualização prevista no item 3.3 possa ser feita a qualquer momento, quando da renovação 

da documentação exigida, ficando desta forma dispensada da atualização anual. 

4. DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO 

4.1. As empresas interessadas no credenciamento deverão apresentar:  

a) Solicitação de credenciamento, conforme modelo Anexo I; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;  

e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 

Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de 

Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

g) Indicação do representante legal da proponente, com a respectiva documentação (procuração 

ou documento equivalente, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, inscrição no 

Registro Geral do Instituto de Identificação – Carteira de Identidade), para praticar todos os atos 

necessários em nome da empresa, em todas as etapas deste credenciamento; 

h) Alvará de funcionamento; 

4.1.1 Em se tratando de produtor rural, somente serão necessários: 

a) Solicitação de credenciamento, conforme modelo Anexo I;  

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Inscrição de Produtor Rural); 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 

Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de 

Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); 

e) Indicação do representante legal da proponente, com a respectiva documentação (procuração 

ou documento equivalente, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, inscrição no 

Registro Geral do Instituto de Identificação – Carteira de Identidade), para praticar todos os atos 

necessários, em todas as etapas deste credenciamento. 

4.2. Os documentos mencionados no item 4.1 e 4.1.1 podem ser apresentados em original ou 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

5. DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO  

5.1. A proposta para o Credenciamento compreende a apresentação da solicitação de 

credenciamento, conforme modelo constante do Anexo I; 

5.2 Apresentação da documentação relacionada no subitem 4.1 ou 4.1.1.  

6. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 

6.1. Os materiais serão fornecidos exclusivamente no estabelecimento do credenciado, sendo 

de sua responsabilidade exclusiva e integral os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 
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fiscais e comerciais, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos 

para o Município. 

6.2. A escolha do estabelecimento será feita exclusivamente pelo beneficiário, dentre os 

estabelecimentos/produtores credenciados e habilitados. 

7. DO JULGAMENTO DO CREDENCIAMENTO 

7.1. A Secretaria Municipal da Fazenda examinará as solicitações e documentos apresentados, 

e estando de acordo com as disposições deste Edital, credenciará as empresas proponentes. 

7.2. À Secretaria Municipal da Fazenda caberá: 

a) Receber e organizar a documentação encaminhada pelos interessados, efetuar a sua análise 

e promover as diligências que entender sejam necessárias;  

b) Dirigir aos interessados as comunicações, notificações e solicitações;  

c) Receber e instruir os recursos administrativos, podendo rever as decisões tomadas ou 

encaminhá-los ao Prefeito; 

d) Julgar as propostas de credenciamento. 

7.3.1. O Credenciamento será processado e julgado pela Secretaria Municipal da Fazenda que, 

à vista das disposições deste Edital, deferirá ou indeferirá o pedido. 

7.3.2.  A decisão quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido será comunicada a empresa 

ou produtor interessados. 

7.3.3. As decisões da Secretaria Municipal da Fazenda que negarem o credenciamento serão 

sempre fundamentadas e delas caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da 

publicação ou da comunicação da decisão. 

7.4. O recurso, devidamente assinado pelo representante legal da interessada ou procurador 

regularmente constituído, deverá ser dirigido à Secretaria Municipal da Fazenda. 

7.4.1. Recebido o recurso, a Secretaria Municipal da Fazenda poderá reconsiderar sua decisão, 

ou encaminhá-lo ao Sr. Prefeito, que, após regular instrução, proferirá sua decisão. 

7.4.2. Não serão conhecidos os recursos interpostos intempestivamente ou que não atenderem 

os requisitos indicados neste subitem. 

7.4.3. Da decisão do Sr. Prefeito Municipal não caberá novo recurso administrativo. 

8. DAS VEDAÇÕES: 

8.1. É vedado o trabalho do credenciado nas dependências ou setores próprios do Município; 

8.2. É vedada a cobrança diretamente do beneficiário de quaisquer valores decorrentes do 

credenciamento. 

8.3. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços 

pelos credenciados, podendo proceder no descredenciamento, em casos de má prestação, que 
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deverá ser verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da 

ampla defesa. 

8.4. O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, desde que 

observando o prazo de antecedência de 15 dias, durante o qual deverá atender a eventual 

demanda existente. 

9. DO DESCREDENCIAMENTO ESPONTÂNEO 

9.1. Qualquer credenciada poderá solicitar sua exclusão do rol de credenciados, notificando de 

forma fundamentada o Município de Alto Feliz, por intermédio da Secretaria Municipal da 

Fazenda, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

9.2. A Administração Municipal terá até o 15º (décimo quinto) dia seguinte para providenciar a 

revogação (ou o distrato), sendo as notas fiscais emitidas a contar desta data pela 

descredenciada automaticamente rejeitadas para fins de ressarcimento pelos produtores rurais. 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1. A participação neste processo implica em concordância com todos os termos e condições 

deste Edital. 

10.2. É facultada à Administração a promoção de diligências destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução deste processo. 

10.3. No interesse da Administração, este processo poderá ser revogado ou anulado, nos termos 

da legislação pertinente. 

10.4. As empresas credenciadas terão os seus nomes divulgados pelo Município. 

10.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Feliz/RS, como competente para solucionar eventuais 

pendências decorrentes deste Edital e do futuro contrato, com renuncia a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

15.6. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital 

deverão ser dirigidas à Secretaria Municipal da Fazenda, através do e-mail 

fazenda@altofeliz.rs.gov.br ou através do telefone (51) 3445-2700. 

 

Alto Feliz, 12 de maio de 2021. 

 

  

           Robes Schneider                   Daniel Nienov 

Prefeito Municipal       Assessor Jurídico 
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ANEXO I 

 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

Através do presente, solicitamos o credenciamento para fins de fornecimento de: 

 

 Insumos agrícolas 

 

 Materiais 

 

       Mudas frutíferas e florestais 

 

       Ferramentas agrícolas 

 

       Combustíveis 

 

em atendimento ao disposto no Art. 6º, §2º, alínea “b”, da Lei Municipal nº 1.211, de 07 de 

dezembro de 2017 e alterações instituídas pela Lei Municipal 1.468, de 08 de abril de 2021 e 

demais disposições legais pertinentes. 

 

Empresa/produtor credenciado:_____________________________________ 

 

CNPJ/CPF:____________________________________________________ 

 

Inscrição Estadual: _____________________________________________ 

 

  

___________________________, _____ de _____________________ de 2021. 

 

 

____________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

  


