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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 

O MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES – RS, pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, com sede administrativa na Avenida Santa Teresa, 821, centro, nesta cidade, 
inscrito no CNPJ sob nº. 87.612.859/0001-30, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, Sr. Carlos Justen, inscrito no CPF sob o nº. 760.805.600-20, torna público que 
realizará processo de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA INCENTIVO À 
BOVINOCULTURA DO LEITE ATRAVÉS DO PROGRAMA “EVOLUIR COM MAIS 
LEITE MAIS RENDA”, observando as condições estabelecidas neste Edital. Em conformidade 
com o que dispõe a LEI MUNICIPAL Nº 3284, DE 12 DE ABRIL DE 2022 , as normas gerais 
da Lei n° 8.666/1993 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ao procedimento.  

 
Recebimento dos envelopes: até o dia 31/05/2022 

Local: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, Rua Porto Alegre, nº 660. 
Horário: das 07:30h às 11:30h e/ou das 13:30 às 17:30h. 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente Edital tem por fim realizar o CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CREDENCIAMENTO DE PRODUTORES DE LEITE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA DE INCENTIVO À BOVINOCULTURA DO LEITE: “EVOLUIR COM 
MAIS LEITE E MAIS RENDA” 

2. DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO  

2.1 Os produtores interessados em participar dessa Chamada Pública devem atender as seguintes 
condições cumulativamente: 

a) Comprometer-se a Assinar e cumprir o Termo de Compromisso junto do SENAR no 
programa ATeG por meio de declaração; 
b) Estar cadastrado como produtor de leite junto a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio 
Ambiente do Município de Campina das Missões; 
c)  Possuir DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) ativa; 
d) Não possuir débitos em seu nome ou do grupo familiar junto a Secretaria da Fazenda do 
Município de Campina das Missões;  
e) Comprometer-se, por meio de declaração, a realizar análise de solo e preparação da área para 
implantação de forragens; 
f) Comprometer-se, por meio de declaração, a realizar adubação de correção, de base e 
manutenção, práticas conservacionistas de solo, manejos de pastoreio e acesso à água aos 
animais, de acordo com as recomendações técnicas;  
g) Comprometer-se a participar de reuniões, palestras, cursos, capacitações, dias de campo, 
oferecidos pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio ambiente e Escritório Municipal da 
EMATER e SENAR; 
h) Comprometer-se como produtor de leite na busca de cuidados com bem-estar animal dentro 
da propriedade; 
i) Estar em dia com o serviço de inspeção veterinária do rebanho perante a Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. 
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2.2. Poderão habilitar-se para o programa, produtores de leite residentes nas diversas localidades 
do Município de Campina das Missões; 

2.3. Cada beneficiário poderá receber até R$3.000,00 (três mil reais), respeitados os 
critérios técnicos apontados no item 04 do Edital. 

 

3. DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO  

3.1. Poderão participar deste Chamamento os produtores que apresentarem os documentos 
elencados abaixo no momento da inscrição e que concordarem com os valores e condições deste 
Edital.  

3.1.1 Os documentos indicados no item 4 do Edital, deverão ser entregues na secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente, situado na Rua Porto Alegre, 660, no horário entre às 07h30min e 
11he30min, e/ou das 13:30 às 17:30 até o dia 31/05/2022. 

3.2 A documentação será recebida na secretaria de Agricultura e meio Ambiente e deverá ser 
preenchido com o produtor o formulário de inscrição no ato da entrega dos documentos ANEXO 
I;   

4. HABILITAÇÃO PRODUTOR RURAL 

4.1No ato da inscrição os produtores de leite interessados deverão apresentar a seguinte 
documentação: 

a) Cópia da Cédula de Identidade e CPF, Inscrição Estadual, dados de identificação dos 
familiares; 
b) Extrato da DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) ativa;  
c) Guia de Conformidade perante o serviço de inspeção veterinária do rebanho - Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. 
d) DECLARAÇÃO de que se compromete a realizar análise de solo e preparação da área para 
implantação de forragens ; de que realizará a adubação de correção, de base e manutenção, 
práticas conservacionistas de solo, manejos de pastoreio e acesso à água aos animais, de acordo 
com as recomendações técnicas; comprometendo-se a participar de reuniões, palestras, cursos, 
capacitações, dias de campo, oferecidos pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio 
ambiente e Escritório Municipal da EMATER e SENAR; comprometendo-se como produtor de 
leite na busca de cuidados com bem-estar animal dentro da propriedade; 
 

4.2. Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou 
por servidor do Município do Setor de Administração ou publicação em órgão de imprensa 
oficial. Os documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso de certificação digital, serão 
tidos como originais, estando sua validade condicionada a verificação de autenticidade pela 
Administração.  

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTORES 
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5.1 Recebidas as inscrições de todos os produtores e suas propriedades dentro do prazo, a 
Secretaria de Agricultura, através de seus técnicos, fará a sua apreciação num prazo de até 05 
(cinco) dias, a contar da data de entrega do envelope.  

5.2 Serão selecionados 25 (vinte e cinco) produtores ao ano, conforme produção de leite do ano 
anterior, da menor para a maior produção com os inscritos dentro do prazo do dia 05/05 (cinco 
de maio) até dia 27/05 (vinte e cinco de maio) de cada ano, podendo os próximos produtores, 
conforme critério de prioridade, ficarem na suplência caso algum produtor desistir de continuar 
no projeto 

 

5.3 O incentivo será concedido pelo Município aos produtores de leite que atenderem 
integralmente o disposto no item 04 do Edital, além de: 

I - comprovar, por meio de laudo técnico, a recuperação de solo em área não 
inferior a 4 ha (quatro hectares), de uso exclusivo para a produção de leite; 

II - atingir incremento de 50% (cinquenta por cento), no prazo de 15 (quinze) 
meses, a contar do inicio de acompanhamento técnico; 

III - atingir incremento de produção de leite de 100% (cem por cento), no prazo de 
27 (vinte e sete) meses a contar do inicio de acompanhamento técnico. 

Parágrafo Único: Para análise da concessão, serão efetuadas comparações de 
produção do produtor de leite através dos dados do SEFAZ a serem extraído na secretaria da 
agricultura e Meio Ambiente, tendo-se como base a utilização de dois meses no inicio do 
acompanhamento da produção, comparando-se com as resultantes dos períodos acima referidos 
sempre comparando os mesmos meses do ano. 

5.4 O valor do incentivo obedecerá aos critérios abaixo: 
a) Para o produtor que cumprir o disposto no inciso I do art. 5º será pago o montante de R$ 
1.000,00 (um mil reais);  
b) Para o produtor que cumprir o disposto no inciso I e II do art. 5º será pago o montante de R$ 
2.000,00 (dois mil reais); 
c) Para o produtor que cumprir o disposto no inciso I e III do art. 5º será pago o montante de R$ 
2.000,00 (dois um mil reais). 
d) Para o produtor que cumprir o disposto nos incisos I; II e III do art. 5º receberá o  montante de 
R$1.000,00 (mil reais) para cada item cumprido; 

 
5.4.1 O incentivo será limitado a 25 (vinte e cinco) propriedades rurais ao ano. 
5.4.2 O produtor e sua propriedade poderá receber apenas uma vez cada valor do incentivo; 
 

6. DO PAGAMENTO 

6.1 Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos decorrentes deste Edital serão os 
seguintes: 09.01.20.608.9002.2.906.33.90.45 

6.2 O valor será creditado em conta indicada pelo produtor mediante Pedido de empenho 
encaminhado pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
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a) Prestar Suporte de amostragem e encaminhamento da análise de solo, apoiando o 
Escritório municipal da EMATER, e Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; 

b) Interpretar, com o apoio dos técnicos do Escritório Municipal da EMATER, a análise de 
solo recomendando para a aplicação dos insumos indicados; 

c) Elaborar e buscar cursos e palestras na área da bovinocultura de leite. 
d) Verificar o cadastrado do produtor de leite junto à Secretaria Municipal da Agricultura e 

Meio Ambiente do Município de Campina das Missões 
e) Verificar se o produtor não possui débitos em seu nome ou do grupo familiar junto a 

Secretaria da Fazenda do Município de Campina das Missões 
f) Prestar assistência Técnica com parceiros terceiros:  

I - Metodologia da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do SENAR durante 2 anos; 
            II – Execução do serviço de coleta e encaminhamento da análise do solo pela EMATER 
com suporte da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; 

III - Interpretação da análise de solo, com indicação dos insumos a serem empregados 
pela EMATER 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

8.1 O produtor Rural participante do Programa deverá: 
a) participar de reuniões, palestras, cursos, capacitações, dias de campo, oferecidos pela 
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio ambiente e Escritório Municipal da EMATER e 
SENAR; 
b) realizar análise de solo e preparação da área para implantação de forragens; 
c) realizar a adubação de correção, de base e manutenção, práticas conservacionistas de solo, 
manejos de pastoreio e acesso à água aos animais, de acordo com as recomendações técnicas;  
d) Manter cuidados com bem-estar animal dentro da propriedade; 
 
8.2 Deverão ser restituídos aos cofres públicos, de forma corrigida, os incentivos pecuniários 
caso o produtor beneficiado, no prazo de 02 (dois) anos: 
I - Não atenda o termo de compromisso junto ao SENAR e sair do programa de forma 
injustificada, situação a ser verificada junto ao SENAR; 
II - Não mais se manter na atividade de produção de leite. 
 

9. RECURSOS  

9.1 Da decisão relativa ao credenciamento ou descredenciamento caberá recurso no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, que deverá ser dirigido à Autoridade Superiora e protocolizado durante o 
horário de expediente, das 08h às 11:30h e/ou das 13:30h às 17:30h.  

10. CONDIÇÕES GERAIS E INFORMAÇÕES  

10.1 A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente reserva-se o direito de alterar o presente Edital, por 
conveniência da Administração, sem que caiba aos produtores participantes do processo de seleção direito 
a qualquer indenização. Caso as eventuais alterações ensejem adequação, será fixado novo prazo para 
apresentação de documentação.  



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1366- (55)3567-1102 - (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 e-mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 

10.2 É facultado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente promover diligências destinadas a 

esclarecer o processo, bem como solicitar a comprovação de qualquer informação apresentada pelos 

produtores; 

10.3 O credenciamento poderá ser anulado a qualquer tempo se constatada: documentação 

incompleta, falsificação de documento, inveracidade das informações ou qualquer outra ilegalidade 

no processo. 

10.4 O chamamento público pode ser revogado por conveniência da Administração Pública, através 

de decisão fundamentada, sem que caiba aos participantes qualquer indenização. 

10.5 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Chamamento e as 

informações adicionais que se fizerem necessárias, deverão ser enviadas à Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data limite fixada 

para recebimento da documentação, manifestando-se preferencialmente por meio de protocolo junto 

ao Setor de Protocolos da Administração, devendo ser mencionar o número do Chamamento. 

10.6 - A entrega da documentação, por parte da interessada, implica na aceitação de todas as 
condições expressas no presente Edital, seus anexos e legislação pertinente. 

10.8 - Informações serão prestadas aos interessados no horário das 07:30h às 11:30h e/ou das 
13:30h às 17:30h, na Secretaria Municipal de Agricultura e meio Ambiente, onde poderão ser 
obtidas cópias do Edital e seus anexos, ou pelo fone/fax nº(55)3567-1120 R 218. 

 

Campina das Missões – RS,  04 de MAIO de 2022. 

 

 

 
                            ____________________ 
                                   CARLOS JUSTEN 
                                                Prefeito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)    
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EDITAL 02/2022 LEI EVOLUIR COM MAIS 
LEITE E MAIS RENDA ANO 2022 

 
INSCRIÇÃO Nº 

 
 

Nome Completo: __________________________________________________________ 

Data de Nasc: ___/___/_____ RG:____________________ Orgão expedidor:_________ 

Inscrição Estadual_______________________CPF: ____________________________ 

Número de pessoas na família:______ Telefone: (____) ___________-______________ 

Endereço _______________________________________________________________ 

 

 

Situação da Propriedade Rural/Moradia:         Arrendada           Própria              Comodato 

Quantidade de terra/hectares no total (própria/arrendada/comodato)  :_____________ha 

 

Produção Agrícola Anual:     

        Leite                   Produção LT________________________               

        Soja            Produção Sc.________________________               

        Gado de Corte    Produção Kg________________________                      

        Suínos                Produção Cb.__________________MOD._____________             

        Peixes                 Produção Kg.______________________               

         Horti/Fruti            Produção R$________________________         

        Milho  Produção Sc________________________ 

        Trigo                    Produção Sc________________________ 

         Outros (citar):___________________Produção em R$_______________               
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GRUPO FAMILIAR NA PROPRIEDADE:                                                          
 

 

DECLARO, para os devidos fins, que assumo a responsabilidade pela veracidade das 

informações prestadas nesse formulário. Autorizo e requero a Assistência técnica do SENAR 

no Programa ATeG e sua metodologia para a minha propriedade familiar. 

 

Campina das Missões/RS,______/______/_______         

________________________________ 

                                                                                                  ASSINATURA (conforme RG) 

 

AUTORIZO o uso de minha imagem e da propriedade, sob minha responsabilidade em 

fotografia, sem finalidade comercial, para ser utilizada na Divulgação e Prestação de Contas da 

Lei 3284/2022, Evoluir com Mais Leite e Mais Renda . A presente autorização é concedida 

a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional 

nas modalidades das seguintes formas: (I) home Page ( site do Município), (II) redes sociais 

(facebook e Instagran do Município), (III) matéria jornal local. Por esta ser a expressão da 

minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a 

título de direitos conexos à minha imagem. 

 

Campina das Missões/RS, ______/_______/_______ 

 

Assinatura:_______________________________________ 

 

 

NOME DATA NASC. CPF GRAU 
PARENTESCO 

    

    

    

    

    

    


