
SISTEMA ELETRÔNICO DE COMERCIALIZAÇÃO DA CONAB – SEC
Para utilização por terceiros (ou para o público em geral).

O QUE O  SEC ?

É  um  Sistema   Eletrônico  de  Comercialização,  por  meio  do  qual  a  Conab  –  Companhia  Nacional  de
Abastecimento  realiza  leilões  públicos  e  privados  (terceiros),  com interligação  simultânea  das  Bolsas  de
Mercadorias e/ou Cereais.

FINALIDADE DO SEC PARA TERCEIROS

O SEC pode ser usado por terceiros para oferta de venda ou compra de produtos agrícolas,  subprodutos,
insumos e implementos agrícolas para o público em geral.  O Sistema já faz o gerenciamento de todas as
etapas da operação: pré-leilão, leilão e pós-leilão.

REGULAMENTAÇÃO DO SEC

As normas e procedimentos previstos para operacionalização dos leilões públicos e privados obedecerão às
condições estabelecidas no Regulamento para Operacionalização do Sistema Eletrônico de Comercialização
da Conab – SEC n.º 002/04, publicado no diário Oficial da União na edição de 30/12/2004, ou outro que
venha  a  substituí-lo,  divulgado  pela  Conab  e  disponível  para  consulta  no  portal  na  Internet
(www.conab.gov.br).

 10 VANTAGENS DO SEC

Entre os principais benefícios de se utilizar o leilão eletrônico da Conab, estão:

1- Não há ônus para a utilização do sistema pelo ofertante do produto negociado.

2-  A  Conab,  como  responsável  pela  condução  dos  leilões,  oferece  os  meios  técnicos  e  operacionais
necessários para a utilização do Sistema.

3- As Bolsas de Cereais, Mercadorias credenciadas e habilitadas mediante Contrato de Prestação de Serviços
firmado com a Conab, em número de 14, estão distribuídas em várias localidades (UFs), o que proporciona
uma ampla divulgação, em todo o território nacional.

4- Facilidade para o interessado ofertar o produto em leião, podendo procurar uma unidade da Conab ou
qualquer Bolsa habilitada pela Conab.   

5- O Sistema tem interligação em tempo real com Bolsas de Cereais, Mercadorias, garantindo maior agilidade
nos processos de negociação.

6- Público interessado em geral  poderá acompanhar o leilão,  tanto nas Bolsas  de Mercadorias  quanto na
Conab, por meio da página eletrônica da Conab em tempo real.

7-  O armazenamento  das  informações  do leilão  em sistema de  log  garantem mais  segurança  dos  dados
relativos as operações realizadas.

8- Inibição do risco de formação de cartel, em decorrência da ampliação do número de Bolsas e participantes.

9- Devido a possibilidade de grande representatividade  entre os clientes das bolsas poderá obter-se melhores
preços.

http://www.conab.gov.br/


10- Agilidade entre o interesse de oferta a execução do leilão. 

ATRIBUIÇÕES DA CONAB

- Oferecer os meios técnicos e operacionais necessários para a realização do leilão eletrônico, por meio da
utilização do Sistema - SEC.

- Preparar e divulgar o Edital para as Bolsas, via Internet,  com base na demanda efetuada pelo ofertante,
contendo todas as informações e condições necessárias à realização do leilão.

- Realizar o leilão na data e horário definido em comum acordo entre as partes.

- Homologar a operação com base no preço definido pelo ofertante.

- Disponibilizar o resultado aos envolvidos na operação, logo após a realização do leilão, por meio da internet.

ATRIBUIÇÕES DA BOLSA

- Zelar pela lisura e transparência dos negócios efetuados.

-  Cumprir  o  estabelecido  no  Edital  e  observar  estritamente  as  condições  estabelecidas  no  Contrato  de
Prestação de Serviços firmado com a Conab.

- Manter o cliente, os fornecedores, adquirentes e arrematantes informados de todas as fases da operação até o
seu fechamento final.

ATRIBUIÇÕES DO CLIENTE CONTRATANTE DO SERVIÇO

- Definir detalhadamente o objeto da operação para a adequada elaboração do Edital pela Conab;

- Indicar à Conab, antes do início do leilão, os respectivos preços de abertura, aceitação e os critérios para o
fechamento da operação.

- Interagir com as Bolsas negociadoras e com os fornecedores ou adquirentes para o fiel cumprimento das
condições do Edital;

- Responsabilizar-se pelo pagamento direto aos fornecedores ou pela entrega do produto negociado na forma
prevista no Edital e acompanhar a execução da operação em todas as suas fases.

CUSTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

Sem ônus para ofertante do objeto leiloado.
 

RELAÇÃO DAS BOLSAS DE CEREAIS, DE MERCADORIAS CREDENCIADAS PELA CONAB.

1. Bolsa Brasileira de Mercadorias – BBM/PR - Fone: (41) 3320-7800
2. Bolsa Brasileira de Mercadorias – BBM/RS - Fone: (51) 3216-3700 
3. Bolsa Brasileira de Mercadorias – BBM/SP - Fone: (11) 2565-4555
4. Bolsa Brasileira de Mercadorias – BBM/UB - Fone: (34) 3212-1433 
5. Bolsa de Cereais de São Paulo – BCSP - Fone: (11) 3312-5777
6. Bolsa de Cereais e Mercadorias de Londrina - BCML Fone: (43) 3324-4004
7. Bolsa de Cereais e Mercadorias de Maringá - BCMM - Fone: (44) 3218-1155
8. Bolsa de Cereais e Mercadorias do Estato de Mato Grosso – BCMMT - Fone: (65) 3624-3431



9. Bolsa de Hortifrutigranjeiros,  Cereais d Produtos Agropecuários do Estado de Pernambuco - BHCP -
Fone: (81) 2101-5200

10. Bolsa de Mercadorias da Metade Sul - BMS - Fone: (53) 3284-7200 
11. Bolsa de Mercadoria de Brasília - BBSB - Fone: (61) 3035-9600 
12. Bolsa de Mercadorias d Cereais de Sinop – BMCS - Fone: (66) 3531-1798
13. Bolsa Internacional de Mercadorias de Uruguaiana - BIMU - Fone: (55) 3412-4080 
14. Bolsa Nacional de Mercadorias – BNM - Fone: (61) 3964-2210
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