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ORIENTAÇÃO AO ASSOCIADO  
LEILÃO DE PRÊMIO EQUALIZADOR PAGO AO PRODUTOR RURAL 

(PEPRO) Nº 099/2017 
 

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 (PEPRO) nº 099/2017 da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). O leilão ocorrerá no dia 11/05/2017. 

Serão leiloadas 500.000 toneladas de milho, divididas 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 15.000 t de milho em cada uma. Na região IV, o volume será de 
50.000 t. O preço mínimo foi fixado em R$ 16,50/saca. O valor do prêmio na abertura 
do leilão ainda não foi divulgado. 

O PEPRO é uma subvenção econômica concedida ao agricultor para complementar o 
valor recebido pela venda de um produto para que ele atinja o valor do Preço Mínimo, 
desde que esse produto seja escoado de acordo com as condições definidas pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).  

Os agentes autorizados a participar do leilão são agricultores ou suas cooperativas, que 
deverão atender as seguintes condições:  

a) Cadastrados perante a Bolsa por meio da qual pretendam realizar a operação; 

b) Adimplentes junto ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor 
Público Federal (Cadin); 

c) Cadastrados com prazo de validade e em situação regular no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF); 

d) Cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican), 
cujo preenchimento é explicado no Informe Técnico 156 da Aprosoja.   
 

ATENÇÃO! (1) As cooperativas têm prazo limite até 23/06/2017 para 
cadastrarem no Sican os cooperados que vão participação no leilão.   
ATENÇÃO! (2) Os arrematantes não cadastrados serão notificados 
e terão o prazo de 10 dias, a contar da notificação, para justificarem 

e realizarem o cadastro. 

 

e) Em situação fiscal regular, com inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

f) Estar com a inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

g) Regulares com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

h) Regulares relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); e, 

i) Adimplentes perante a Justiça do Trabalho. 

http://www.aprosoja.com.br/storage/site/files/paginas/LeiloesMilho/MAPA_PEPRO_VERSAO_2014_atualizada.pdf
http://www.aprosoja.com.br/download/informe-tecnico/2017-04-25-12-28-41informe-tecnico-156-pepro-sican-conab.pdf
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Os principais prazos que o produtor deve observar são: 

11/05/2017 14/06/2017 23/06/2017 25/06/2017 Até 11/12/2017 

 

Data do Leilão 

 

Data limite para 
que o produtor 
realize a venda 
do produto à 
compradora pela 
diferença entre o 
prêmio 
equalizador e o 
preço mínimo de 
R$ 16,50 
bruto/saca 

 

Data limite para 
cadastro no 
SICAN dos 
cooperados 
(quando o 
arrematante for 
Cooperativa) 

 

Data limite para 
alimentar a IDNF 
Externa com as 
informações de 
venda do produto   

 

 

Data limite de 
entrega da 
documentação 
junto à Conab 
para comprovar a 
operação 

 

Para esse leilão, há uma novidade: o prêmio a ser pago ao produtor será a diferença 
entre o valor do preço mínimo do milho em Mato Grosso para a presente safra (R$ 
16,50/saca) e o valor constante da venda, observado um limite máximo de fechamento 
do prêmio de cada leilão. 

Assim, se o produtor conseguir um prêmio de R$ 3,00 por saca e conseguir vender seu 
produto por R$ 15,50, o mesmo não terá direito a receber R$ 3,00 de prêmio, mas sim 
R$ 1,00 que é a diferença entre o valor do preço mínimo do milho de R$ 16,50 menos 
o valor de venda realizado. Observe os exemplos abaixo: 

 

EXEMPLO 
PRÊMIO MAIOR 

QUE A DIFERENÇA 
PRÊMIO IGUAL À 

DIFERENÇA 
PRÊMIO MENOR 

QUE A DIFERENÇA 

PREÇO MÍNIMO R$ 16,50 R$ 16,50 R$ 16,50 

PRÊMIO SIMULADO R$  3,00 R$  3,00 R$ 3,00 

VALOR DE VENDA R$ 15,50 R$ 13,50 R$ 12,50 

RESULTADO Recebe R$ 1,00 Recebe R$ 3,00 
Não recebe o prêmio, 

e fica sujeito às 
penalidades cabíveis 

 

 

O agricultor deve atentar-se às seguintes recomendações: 

1 - Para comprovação da operação, o agricultor deverá emitir o Documento 
Confirmatório da Operação (DCO) devidamente preenchido. O código de atividade 
econômica a ser indicado deverá ser correlato à atividade em que o arrematante 
participar.  

2 - O produtor deve observar que o somatório das operações que forem realizadas 
nos leilões de PEP, PEPRO e COV não pode exceder o total da área de produção 
indicada no SICAN sob pena de aplicação cancelamento e aplicação de penalidades 
pela Conab.  
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3 – Mesmo se tratando de venda para entrega futura, o prazo para emissão da 
Nota Fiscal é dia 14/06/2017. 

4 – O edital não previu a desobrigação, que ocorre quando o arrematante desiste 
de exercer o recebimento do prêmio. Quem participar do leilão deve ter certeza de que 
irá conseguir fechar, ao menos, a diferença entre o prêmio arrematado e o preço de 
venda, sob pena de cancelamento da operação, inclusão no SIRCOI/CONAB por 2 
anos, o que impede o acesso a programas de comercialização pública, além do 
pagamento de multa de 10% sobre o valor do prêmio arrematado multiplicado pela 
quantidade de volume negociado. 

Para acessar ao Aviso nº 099/2017, os documentos e dados do leilão, clique aqui.  

 

http://www.aprosoja.com.br/storage/site/files/Informes/159/Aviso_Pepro_11052017.pdf

