
GABINETE DO MINISTRO 
PORTARIA INTERMINISTERIAL MAPA/MF No- 578, DE 25 DE JUNHO DE 2012 
 
OS MINISTROS DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
E DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 3ºA da Lei no 8.427, 
de 27 de maio de 1992, tendo em vista a Resolução do Conselho Monetário Nacional 
no 3.711, de 16 de abril de 2009, o amparo previsto pela Política de Garantia de 
Preços Mínimos - PGPM, de que trata o Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 
1966, e o que consta no Processo no 21000.003744/2012-06, resolvem: 
 
Art. 1o Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros para o lançamento de Contrato 
de Opção de Venda público (COV), para milho em grãos, das safras 2011/2012 e 
2012, por meio de leilões públicos a serem realizados pela Companhia Nacional de 
Abastecimento - Conab: 
I - participantes: produtores rurais, diretamente ou por meio de suas cooperativas; 
II - vencimento do contrato: 15 de dezembro de 2012;  
III - preços de exercícios: 
a) para os Estados do Mato Grosso (MT) e Rondônia (RO): R$ 14,60/60 kg; 
b) para os Estados do Paraná (PR), Mato Grosso do Sul (MS), Goiás (GO) e Minas 
Gerais (MG): R$ 19,46/60 KG; 
IV - unidade de medida do COV: 27 toneladas; 
V - antecipação do exercício do contrato: admite-se, por decisão do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), antecipação do exercício do contrato, 
deduzindo-se R$ 0,40/60 kg para cada mês de antecipação; 
VI - antecipação do vencimento do COV: o critério constante do inciso V poderá ser 
obedecido a partir do mês de setembro; 
VII - volume de recursos: até R$ 675.000.000,00 (seiscentos e setenta e cinco milhões 
de reais), limitado ao orçamento das Operações Oficiais de Crédito - OOC, na rubrica 
Formação de Estoques Públicos; 
VIII - na data da realização do leilão, os participantes deverão possuir cadastro em 
situação regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) e, na 
data do exercício da opção, estarem adimplentes junto ao Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin); 
IX - o MAPA poderá estabelecer limite de aquisição de contrato por leilão, para cada 
produtor rural, diretamente ou por meio de suas cooperativas; 
X - a Conab deverá disponibilizar no seu sítio na Internet, até o: 
a) 5o (quinto) dia útil após a data de realização do leilão, a relação dos titulares dos 
contratos de opção, com os respectivos números do Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) ou do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e da Declaração de 
Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar (DAP), quando for o caso, as 
quantidades de contratos adquiridos por tonelada, municípios e Unidade da Federação 
(UF) de produção do produto amparado; 
b) 5o (quinto) dia útil após a data do exercício da opção, a quantidade de contrato 
exercida por titular do contrato junto ao sistema de registro e de liquidação financeira 
de títulos administrado por entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil e que 
tenha firmado contrato com a Conab; e 
c) 45o (quadragésimo quinto) dia subsequente a data limite de pagamento do produto, 
as quantidades efetivamente vendidas por titular do contrato, com os respectivos 
valores recebidos e a data do pagamento, devendo ser informado também quando o 
titular do contrato for cooperativa, para cada cooperado beneficiário da operação, o 
nome com o respectivo número do CPF ou do CNPJ e da DAP, quando for o caso, a 
quantidade vendida, o município e a UF de produção do produto; e 
XI - a Conab, por meio do Aviso específico, divulgará as condições complementares 
necessárias para a realização dos leilões. 
 



Art. 2o As operações de COV deverão, adicionalmente, observar as condições 
previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.711, de 16 de abril de 
2009. 
 
Art. 3o Esta Portaria Interministerial entra em vigor na data de sua publicação. 
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Ministro de Estado da Fazenda 
 


