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A Carta de Serviços é um instrumento de gestão pública, que contém informações sobre os serviços públicos
prestados de forma direta ou indireta pelos órgãos e entidades da administração pública.
Ela contempla as formas de acesso, padrões de qualidade e compromissos de atendimento aos usuários.
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Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)

Quem somos?

Empresa pública federal vinculada ao [Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento]. Trata da gestão das
políticas agrícolas e de abastecimento com vistas a assegurar o atendimento das necessidades básicas da
sociedade, preservando e estimulando os mecanismos de mercado.

Dentre os serviços ofertados ao publico está o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA.
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Serviços disponíveis

Armazenar Grãos na Conab 4
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Armazenar Grãos na Conab

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

A armazenagem prestada pela Conab, como atividade estratégica na logística de abastecimento, tem como objetivos
oferecer suporte à execução das políticas públicas destinadas à segurança alimentar e nutricional, assim como à
promoção do equilíbrio dos preços de mercado e à manutenção do fluxo de abastecimento constante.

Quem pode utilizar este serviço?

Produtores rurais, armazenadores e empresas do agronegócio interessados na prestação de serviços de
armazenagem ou no requerimento de informações de armazenagem do país. Para usar os serviço de
armazenagem o usuário deve se dirigir à Unidade Armazenadora da Conab mais próxima. Para a obtenção dos
dados de armazenagem na Brasil, o usuário acessar o site www.conab.gov.br/armazenagem. Havendo espaço
para armazenamento, a prestação dos serviços de armazenagem pela Conab é imediata.

Canal de comunicação: O interessado deve dirigir-se à Superintendência Regional da Conab em seu estado. Veja
o contato em Nossos endereços. Para uso dos dados de armazenagem ou solicitação de cadastro/alteração
cadastral basta acessar o site da Companhia na internet. (61)3312-6114 / 6107 www.conab.gov.br/armazenage

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Obter os dados de armazenagem no Brasil

Havendo espaço para armazenamento, a prestação dos serviços de armazenagem pela Conab é imediata.

Canais de prestação

Presencial

O interessado deve dirigir-se à Superintendência Regional da Conab em seu estado. Veja o contato em
nossos endereços. Para uso dos dados de armazenagem ou solicitação de cadastro/alteração cadastral basta
acessar o site da Companhia na internet. (61)3312-6114 / 6107 www.conab.gov.br/armazenagem

• Tempo estimado de espera: Até 10 minuto(s)

Tempo de duração da etapa
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Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Em média 10 minuto(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Na internet www.conab.gov.br/contatos/Superintendências Regionais.

Informações adicionais ao tempo de validade

Para usar os serviço de armazenagem o usuário deve se dirigir à Unidade Armazenadora da Conab mais próxima.
Veja o contato em Nossos endereços. Atendimento imediato. o usuário acessar o site
www.conab.gov.br/armazenagem.

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário
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Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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