SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DA CONAB - SISCOE
MÓDULO BOLSA
O Sistema de Comercialização Eletrônica da Conab – SISCOE é o Sistema
desenvolvido pela Conab, como uma evolução do Sistema Eletrônico de
Comercialização – SEC, com o objetivo de realizar as operações de Leilões
Eletrônicos interligando a Companhia com as Bolsas de Mercadorias que mantém
contrato firmado.
O SISCOE foi desenvolvido em uma plataforma WEB mais amigável no sentido de
facilitar a atuação de todos os agentes envolvidos nas operações atendendo o
público interno e externo, de maneira que os leilões possam alcançar sucesso e
transparência.
Para que os agentes operem o Sistema de maneira ágil, o SISCOE foi
desenvolvido em Módulos distintos:
A) Módulo Bolsa: disponibiliza às Bolsas de Mercadorias os campos necessários
para preenchimento a fim de que, com o devido acesso, o Sistema possa estar
operante e com as informações atualizadas. Assim, o Módulo compreende desde
a inclusão das corretoras e corretores filiados, habilitação e inabilitação de
corretoras/corretores e clientes, aprovação de lances em leilões até a habilitação
de Documentos Confirmatórios das Operações.
B) Módulo Corretor: disponibiliza às Corretoras de Mercadorias os campos
necessários para preenchimento a fim de que, com o devido acesso, o Sistema
possa estar operante e comas as informações atualizadas. Assim, o Módulo
compreende desde a vinculação de seus clientes aos lotes ofertados, lances em
leilões até a geração dos Documentos Confirmatórios das Operações. Para isso,
os corretores deverão estar previamente cadastrados e habilitados no Sistema por
uma Bolsa.
O Módulo Bolsa, dividido nas etapas de: Pré-leilão, Leilão e Pós-leilão, foi
desenvolvido da seguinte forma:

1 – PRÉ-LEILÃO
O Painel da Bolsa compreende as opções de Administração, Manutenção e Pósleilão, sendo que para a fase de Pré-Leilão a Bolsa poderá realizar as seguintes
tarefas:

1.1 – ADMINISTRAÇÃO:
1.1.1 – PAINEL BOLSAS
Nessa opção, a Bolsa tem a possibilidade de visualizar a situação dos
participantes dos Avisos em que estejam vinculados podendo: impedir ou liberar
a participação de qualquer cliente que o corretor/corretora tenha vinculado a um
determinado lote, desde que devidamente justificado. Para ter acesso ao cliente
basta clicar no formulário à direita da linha.

1.1.1.1 – Após selecionar o lote e cliente basta inserir a justificativa e confirmar,
então o cliente estará impedido de participar do leilão.

1.2 – MANUTENÇÃO
Nessa opção, a Bolsa poderá vincular Corretoras e respectivos Corretores, bem
como visualizar os dados de um cliente específico.
1.2.1 – VINCULAR CORRETORA/CORRETOR
Nesta opção, a Bolsa poderá visualizar todas as corretoras a ela vinculadas, se
estão ativas ou inativas, podendo ativa-las ou desativa-las (clicando no sinal de
pausa à direita da linha).

1.2.1.1 – INCLUINDO CORRETORA
Para incluir uma Corretora, basta inserir o CNPJ de uma Corretora, que esteja
com cadastro completo no SICAN, com CNAE ligado à atividade de corretoras de
mercadorias. Logo em seguida clicar no sinal de “+”. Após surgir os dados da
corretora, poderão ser incluídos os corretores a ela vinculados, também com
cadastro completo no SICAN.
1.2.1.2 – INCLUIR CORRETORES EM CORRETORAS JÁ CADASTRADAS
Para incluir corretores em corretoras já cadastradas, basta clicar no “formulário” à
esquerda do sinal de pausa (canto direito da linha). Então poderá, visualizar os
clientes vinculados ao corretor (clicando no sinal de editar), ou excluir o corretor
(clicando na lixeira). A corretora, para operar no Sistema, deverá ter pelo menos 1
corretor, ainda que seja incluído o seu sócio.

1.2.2 – VISUALIZAR CLIENTES
Nessa opção a Bolsa poderá visualizar os clientes que estão vinculados a ela.
Podendo optar por visualizar todos (clicando em filtrar sem escolher qualquer
filtro), ou escolhendo por UF, pela Razão Social, ou mesmo pelo CPF/CNPJ.

1.2.2.1 – CADASTRO DE CLIENTES
Para que haja uma vinculação do cliente com o corretor dentro do SISCOE, será
necessária a utilização de uma autorização de corretagem, assim como nos
moldes atuais. No entanto, essa Autorização se dará por iniciativa do próprio
cliente no Sistema, uma vez que este deverá acessar o SISCOE, na opção
“Autorização de Corretagem (Cliente)”, e fazer o login com seu CPF/CNPJ e
senha do SICAN.

1.2.2.1.1 –CLIENTE CRIANDO AUTORIZAÇÃO DE CORRETAGEM

Na tela de Autorização de Corretagem o cliente pode visualizar todas as suas
Autorizações já concedidas, bem como sua situação. Podendo ainda imprimi-las
ou desabilita-las. Para criar uma nova Autorização, o cliente deve clicar no botão
“+ Registrar Autorização” e preencher os dados requeridos:

1.3 – LEILÃO
Para acessar o Leilão a Bolsa deverá clicar na terceira opção à esquerda do menu
apresentado na tela do SISCOE (página1) e então será apresentada a tela de
acompanhamento do Leilão, onde são apresentadas as seguintes funcionalidades:

1.3.1 EDITAIS
Nessa aba são apresentados todos os Avisos e Editais que estão publicados e
ainda não estão em comercialização. Nessa opção o interessado poderá imprimir,
ou salvar, o Aviso publicado, bastando clicar na opção “Ações”, à direita da linha
do Aviso específico.
1.3.2 LEILÃO
Nessa aba são apresentados os Avisos/Editais que estão em processo de
comercialização. Aqui qualquer interessado que queira acompanhar o leilão
poderá assistir. Para que haja interação com o leilão, a Bolsa deverá fazer seu
login para acesso às funcionalidades específicas.
1.3.3 LOGS
Nessa aba é apresentado o LOG contendo o histórico de todos os movimentos
realizados durante o leilão.
1.3.4 NEGOCIADOS
Nessa aba são apresentados todos os leilões já realizados por meio do SISCOE,
podendo o interessado optar por encontrar um Aviso específico, para isso, basta
informar o número e ano do Aviso. Nessa opção o interessado poderá imprimir, ou

salvar, o LOG ou a ATA do leilão, bastando escolher na opção “Ações”, à direita
da linha do Aviso específico.
1.3.5 EFETUANDO LANCES NO LEILÃO
Para que a Bolsa e seus corretores possam realizar lances no leilão que esteja em
comercialização e tenha clientes vinculados aos seus lotes. Ele deverá fazer seu
login no SISCOE, bem como seus corretores;

1.3.5.1 – após efetuar o login, será apresentada a tela do leilão com o Aviso e
seus lotes que estão em comercialização:

1.3.5.2 – para efetuar lance em algum lote, a Bolsa e seus corretores deverão
clicar na linha do lote que esteja “em leilão” e aparecerão as funcionalidades para
que cada um dê os seus lances:
1.3.5.2.1 – TELA DE LANCES DO CORRETOR

1.3.5.2.1.1 – para efetuar os lances por seus clientes que estejam vinculados ao
lote específico, basta que o corretor clique no botão “intenção de lance” ou acione
as teclas CTRL e L, simultaneamente. Para verificar seus lances anteriores basta
clicar no botão “Meus lances”. O lance do corretor deverá ser aprovado pela Bolsa
antes de ser aceito no Sistema.
1.3.5.2.1.2 – TELA DE LANCE DO CORRETOR

1.3.5.2.2 – TELA DE LANCE DA BOLSA

1.3.5.2.2.1 – BOLSA AUTORIZANDO LANCES
A Bolsa tem a opção de autorizar os lances de seus corretores, das seguintes
formas:
a) individualmente, aprovando os lances de cada corretor, clicando no botão
“aprovar” na linha dos lances de cada corretor, podendo ainda cancelar o lance de
determinado corretor clicando no botão “Cancelar”,
b) aprovar todos os lances do lote ofertado, clicando no botão “Aprovar todos”,
situado na parte inferior do lote aberto ou ainda,
c) aprovar automaticamente todos os lances de todos os corretores, em todos os
lotes do Aviso, selecionando a opção “Aprovar lances de todos os lotes
automaticamente”, situado na parte superior central da tela do leilão.
1.3.5.2.2.2 – BOLSA DESCONECTANDO CORRETORES
A Bolsa tem ainda a opção de desconectar corretores durante um leilão, bastando
para isso, clicar no botão “Desconectar usuários”, situado na parte superior central
da tela do leilão, ao lado da opção “Aprovar lances de todos os lotes
automaticamente”.

1.4 – PÓS-LEILÃO
Nessa opção, a Bolsa tem a opção de visualizar todos os Documentos
Confirmatórios gerados pelos seus corretores, podendo filtrar por Número de
Aviso/Edital, Ano, Pelo número do documento, por CPF/CNPJ, por Lote ou pela
Situação que se encontra o Documento.

1.4.1 – Para os documentos que se encontram na situação “concluído”, significa
que o corretor concluiu o Documento e aguarda a emissão por parte da Bolsa, o
que torna o Documento finalizado para prosseguimento da operação. Para isso, a
Bolsa poderá visualizar o Documento, clicando no botão “Gerar PDF” à direita da
linha do Documento. Ainda poderá fazer as críticas necessárias para validar o
Documento e, caso a informações estejam corretas, clicar no botão “Emitir DCO”,
também no canto direito da linha.
1.4.2 – caso o Documento se encontre com alguma divergência detectada pela
Bolsa, esta poderá entrar em contato com o corretor para que possa fazer as
devidas alterações e assim, finalmente emitir o DCO, que passará para a situação
“Emitido”.

