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INFORME TÉCNICO APROSOJA Nº 171/2017 
07 de junho de 2017 

 

Prêmio Equalizador para Leilões de Milho 08/06/2017 e 
alterações no prazo relativo à venda futura 

 

A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso - Aprosoja MT, informa a seus 
associados que a Companhia Nacional de Abastecimento – Conab divulgou nesta manha 
(07/05/2017) o comunicado DIRAB/SUOPE/GEOPE n° 122/17 referente à alteração do 
prazo relativo à venda futura.  

A Aprosoja MT pleiteou algumas alterações de itens dos programas de comercialização de 
PEP, PEPRO e COV referente ao milho 2ª safra de Mato Grosso. O item alterado estava 
entre aqueles solicitados no Ofício 387/2017 e reiterado no Ofício 395/2017.  

 

PRÊMIO EQUALIZADOR MÁXIMO – PEPRO E PEP  

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou hoje os prêmios equalizadores 
máximos para as regiões que participarão dos leilões de Pepro e Pep do dia 08/06/2017 
(quinta-feira), conforme Tabela 1. 

Tabela 1 - Prêmio Equalizador Máximo - Pepro e Pep 

Regiões Prêmio Equalizador Máximo Preço Mínimo 

I – Norte 3,336 16,50 

II - Centro-norte 3,036 16,50 

III - Centro-Sul 2,376 16,50 

IV - Nordeste 2,376 16,50 

Unidade: R$/sc 

O agricultor deve atentar para o fato de que não haverá possibilidade de desobrigação na 
comprovação de venda, uma vez que não consta no Aviso Específico nº 126/2017. Desta 
forma, o produtor deve participar do leilão de Pepro apenas se tiver certeza de que 
conseguirá vender seu produto até 12/07/2017 pela diferença do Preço Mínimo e do 
Prêmio que for arrematado em leilão, conforme exemplos abaixo. 

http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_06_06_17_17_42_comu_122.pdf
http://www.aprosoja.com.br/storage/site/files/387_-_2017_17_05_10_Oficio_CONAB_Solocitacao_de_alteracao_de_alguns_itens__003__-_Copia(1).pdf
http://www.aprosoja.com.br/storage/site/files/17_05_26_Oficio_MAPA_Reitera_Solicitacoes_Leiloes_CONAB(2).pdf
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Exemplo 1: Prêmio arrematado em leilão: R$ 2,00/sc 

Qual o menor preço de venda  que o produtor deve vender para conseguir receber o prêmio 
da Conab? 
 

Preço Mínimo (R$16,50/sc) - Prêmio Arrematado (R$2,00/sc) = Preço de Venda (R$14,50/sc) 

Exemplo 2: Prêmio arrematado em leilão: R$ 1,55/sc 

Qual o menor preço de venda que o produtor deve vender para conseguir receber o prêmio 
da Conab? 
 

Preço Mínimo (R$16,50/sc) - Prêmio Arrematado (R$1,55/sc) = Preço de Venda (R$14,95/sc) 

 

Vale destacar que em todas as Regiões o Prêmio Equalizador Máximo não sofreu alteração 
em relação aos leilões do dia 25/05/2017. 

 

ATENÇÃO 1!  

Se a soma do Prêmio Arrematado em leilão e do Preço de Venda não atingir, pelo menos, 
o Preço mínimo, o produtor não receberá o prêmio da Conab, e ficará sujeito às 
penalidades cabíveis. 

 

ATENÇÃO 2!  

Para mais informações sobre os mecanimos de comercialização da Conab, acesse o Informe 
Técnico n. 169/2017.  

 

Responsável pelo conteúdo: Comissão de Política Agrícola 

Frederico Azevedo e Silva, Gerente - frederico@aprosoja.com.br 

Alexandre Costa da Silva Rego, Analista - alexandre.rego@aprosoja.com.br 

Eduardo Vaz da Silva, Analista - eduardo.silva@aprosoja.com.br  

Kamila David, Estagiária - kamila.david@aprosoja.com.br 

http://www.aprosoja.com.br/download/informe-tecnico/2017-06-06-15-48-52informe-tecnico-169-orientacoes-gerais-leiloes-124-125-126.pdf
http://www.aprosoja.com.br/download/informe-tecnico/2017-06-06-15-48-52informe-tecnico-169-orientacoes-gerais-leiloes-124-125-126.pdf
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