
Diretoria de Abastecimento e Operações – DIRAB

Contratação de Transporte

Remoção de Estoques Públicos
Cooperativas de Transportadores

Autônomos de Cargas



Missão: Promover a garantia de renda ao produtor rural, a segurança

alimentar e nutricional e a regularidade do abastecimento, gerando

inteligência para a agropecuária e participando da formulação e execução

das políticas públicas.

Visão: Ser referência como empresa de inteligência, formulação e

execução de políticas públicas voltadas à agropecuária e ao

abastecimento.

Valores:

- Qualidade e regularidade na prestação de serviços públicos

- Confiabilidade das informações

- Responsabilidade social e ambiental

- Comprometimento e valorização do corpo funcional

- Valorização do produtor rural

- Compromisso com a sociedade



MEDIDAS PARA AUMENTAR A ADESÃO DAS COOPERATIVAS 

E ASSOCIAÇÕES

1. Entrega de envelope presencial
Será feita por meio do SICAN ( Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais), de
forma eletrônica, sendo mais ágil.
Também poderá ser entregue na Regional mais próxima.

2. Reenvio de documento já apresentados
Será dispensado, sendo necessário apenas a manifestação de interesse ao Aviso de Frete
lançado.

3. Garantias
Redução de 5% para 3% sobre a quantidade do lote, sendo de 3 formas:
Seguro garantia: feita por seguradoras/instituições financeiras
Fiança bancária: emitida por instituições financeiras
Depósito caução: devolvida após encerramento dos embarques

4. Entrega de canhoto via Correios
Retirada essa exigência.

5. Recebimento do frete acima de 45 dias
Pagamento, em regra, feito em 10 dias úteis após a entrega.



MEDIDAS PARA AUMENTAR A ADESÃO DAS COOPERATIVAS 

E ASSOCIAÇÕES

6. Exigência de documentos no armazém
Sem exigência de apresentação pelo transportador, sendo requerida apenas a da
habilitação, relação dos cooperados, com atualização anterior ao embarque, em caso de
novo cooperado.

7. Armazéns não conseguem atender à demanda diária
Levam em conta a capacidade de recepção dos armazéns de destino.

8. Demora no envio da NF pela regional
Por envolver a SEFAZ, não temos gerência sobre a mesma.

9. Cálculo do valor baseado no veículo de 6 eixos
Para a contratação de transporte destinada a reserva de mercado a Conab decidiu por
oferecer o valor atribuído ao implemento de 6 eixos, cuja valor é superior aos implementos
de 7 e 9 eixos.

10. Piso mínimo de frete
Com base na Lei 13.703/18, complementada pela Lei 13.713/18.

11. Retirar exigência veículos com motor diesel Euro V
Será retirado
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