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ORIENTAÇÃO AO ASSOCIADO  
LEILÃO DE PRÊMIO EQUALIZADOR PAGO AO PRODUTOR RURAL (PEP) 

Nº 095/2017 
 

A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) apresenta 
abaixo as orientações gerais para os interessados em participar do Leilão de Prêmio 
para o Escoamento de Milho em Grãos (PEP) nº 095/2017 da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab). O leilão ocorrerá no dia 04/05/2017. 

Serão leiloadas 200.000 toneladas de milho, sendo o Preço Mínimo estabelecido do 
milho em grão de R$ 16,50/saca, ou R$ 0,2750/ Kg. Indústrias ou compradoras que 
forem adquirir milho dos produtores deverão comprovar que pagaram ao produto o valor 
acima descrito.  

O volume a ser leiloado será dividido entre quatro regiões definidas pela Conab que 
podem ser conferidas neste mapa. Nas regiões I, II e III, o volume a ser leiloado será 
de 60.000 t de milho em cada uma. Na região IV, o volume será de 20.000 t. 

O PEP é uma subvenção econômica concedida àqueles que se dispõem a adquirir o 
produto indicado pelo Governo Federal, diretamente do produtor rural e/ou sua 
cooperativa, pelo valor do preço mínimo fixado, promovendo o seu escoamento ou 
destinação. 

Os agentes autorizados a participar do leilão são avicultores, suinocultores, 
bovinocultores, ovinocaprinocultores, piscicultores e suas cooperativas, indústrias de 
alimentos, indústria de ração animal, cooperativas na atividade de criação, indústria ou 
comércio e comerciante de cereais. 

Os principais prazos a serem observados quanto ao PEP são: 

 

04/05/2017 07/06/2017 16/06/2017 

 

Data do Leilão 

 

Data limite de pagamento ao 

produtor do valor de R$ 16,50 

bruto por saca  

 

Data limite para as cooperativas que 

participarem cadastrarem seus 

produtores vinculados junto ao SICAN 

 

O produtor deve atentar-se às seguintes recomendações quanto aos leilões de PEP: 

1 – A empresa compradora deve comprovar à Conab o pagamento do preço bruto de 
R$ 16,50/sc ao produtor por meio de comprovante de depósito, Transferência Eletrônica 
Disponível(TED) ou transferência bancária, acompanhada do extrato bancário do 
arrematante ou do recebedor comprovando o pagamento, com data posterior à data do 
depósito constante do TED; 

2 – O produtor deverá declarar o recebimento do valor de preço mínimo de R$ 16,50/sc 
à Conab conforme Anexo II (p. 16) do Aviso de Leilão PEP (consulte aqui). 

3 – O produtor deverá emitir a nota fiscal à compradora, para fins de regularidade fiscal 
e comprovação à Conab da compra. 

Para acessar o Aviso nº 095/2017 na íntegra, clique aqui.  

http://www.aprosoja.com.br/storage/site/files/paginas/LeiloesMilho/MAPA_PEPRO_VERSAO_2014_atualizada.pdf
http://www.aprosoja.com.br/storage/site/files/paginas/LeiloesMilho/AVISO_PEP.pdf
http://www.aprosoja.com.br/storage/site/files/paginas/LeiloesMilho/AVISO_PEP.pdf

