GAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DOS TRABALHOS DA PREGOEIRA

PREGÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 060/2021
PREGÃO PRESENCIAL DE N° 001/2021

Ãs dez horas do dia 10 de maio do ano de dois mil e vinte e um, na sede da Câmara
Municipal de Bertioga, sito à Rua Reverendo Augusto Paes Dávilla, 374,Rio da Praia,
Bertioga, São Paulo, conforme estabelecido pelo Diário Oficial do Estado de São
X.

Paulo, Boletim Oficial do Município - BOM, site e átrio deste legislativo e após
encaminhamento do edital, conforme estipula do Comunicado 029/2020 do TCESP, a

pregoeira recebeu os envelopes da empresa Posto de Serviços Padre Anchieta Ltda.,
devidamente lacrados, sendo (01) (Proposta Comercial) e n° 02 (Habilitação), que
manifestou interesse em estar participando da licitação, objeto do Pregão Presencial de

n° 001/2021 que: "Visa a contratação de empresa destinada ao fornecimento de até

24.000 litros por ano de combustível(gasolina comum e/ou etanol), pelo período de 24
meses com possibilidade de prorrogações por até iguais períodos,sempre com a mesma

quantidade de combustível destinados ao legislativo de Bertioga conforme as
especificações constantes do Anexo I, Memorial Descritivo/Termo de Referência,

parte integrante do edital. Ãs dez horas e dez minutos do mesmo dia, a Sra. Elaine
Amorim Justo Nehme e o membro da CPLP o Sr. Jean Cario Muniz, nomeados pelas
Portarias 057/2017 e 058/2017, nas dependências deste Legislativo, reuniram-se para

a abertura dos envelopes e julgamento das propostas apresentadas para o referido

pregão. Foi pela Sra. Pregoeira realizado o credenciamento, apresentando procuração
onde consta poderes suficientes ao representante da empresa Posto de Serviços Padre
Anchieta Ltda, o Sr. Antonio Fernandes Ribeiro, portador da cédula de identidade de
n° 61.404.10 SSP SP e CPF de n° 008018418-95 atendendo assim ao estabelecido pelo
edital. Observou a Sra. Pregoeira que o licitante atendeu as exigências para o
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credenciamento apresentando as declarações solicitadas no edital, sendo, por esta
razão, considerada apta a prosseguir no certame. Foram os documentos rubricados pela
Sra. Pregoeira e pelo membro da CPLP e após encaminhados ao representante presente
para análise e rubrica. Indagando ao representante presente quanto a decisão da Sra.
Pregoeira foi dito nada ter a observar ou reclamar concordando com a decisão,

renunciando o direito de interposição de recurso quanto ao credenciamento. Deu-se

prosseguimento ao certame onde os envelopes 01 "Proposta Comercial" e 02 "
Habilitação" foram rubricados pela Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio, confirmando a
inviolabilidade de seus lacres. Procedeu a abertura do envelope 01, ficando sob a
guarda da Sra. Pregoeira o envelope de n° 02, devidamente lacrado. A Sra. Pregoeira
decidiu proceder a abertura do envelope proposta e com a colaboração do membro
presente, a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos condições da

prestação de serviços, com aqueles definidos no Edital, tendo considerado a proposta
em conformidade, todos rubricaram a proposta - envelope n° 01. Indagando ao
representante presente se havia algo a observar ou constar em ata, foi dito por ele que
nada tinha a declarar, concordando com a decisão da Sra. Pregoeira, renunciando ao

direito de interposição de recurso. Com a abertura das propostas envelope n° 01, da
empresa Posto de Serviços Padre Anchieta Ltda., foi observado o preço que consta na
tabela abaixo:

CEP

PEQ
PREÇO

FOF

COEFICIENTE DE

OFERTADO

QUANTIDADE

PREÇO

EQUALIZAÇÃO

PRODUTO

OFERTADO

ETANOL

4,169

GASOLINA

5,730

PEQ(PREÇO EQUALIZADO

EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA)

X

CONTRATO

X

CEP*

(ANO)

QUANTIDADE CONTRATO

1,01369

4,22571

24.000

101.416,96

1,01023

5,78886

24.000

138.932,61

24.000

120.174,78

DE PRIMOS *

TOTAL GERAL
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A pregoeira iniciou a negociação junto à empresa Posto de Serviços Padre Anchieta
Ltda., que apresentou novo preço para a gasolina em R$ 5,6830 o litro. O licitante
informou da impossibilidade em estar aproximando o valor do combustível conforme

a média estabelecida no edital anexo II, que após a sua publicação ocorreram
aproximadamente de 04 a 05 aumento de preços. Manifestaram da impossibilidade em
estar diminuindo o preço do etanol uma vez que para a sua obtenção o produto sofre
variáveis mercadológicas, além dos impostos que incidem. Ainda em negociação a

licitante ofertou o etanol em R$ 4,1490 o litro. A Sra. Pregoeira e o Sr. Representante
ao analisar o valor final proposto pela empresa verificando que se encontra acima da
média contida no edital. Decidiram suspender a licitação, para que pudessem realizar

diligência junto aos postos de gasolinas existentes na municipalidade, bem como
análise de mercado junto aos sites para verificação da informação concedida pelo
licitante. Solicitando a continuidade dos trabalhos para às 14:00 na mesma localidade
para prosseguimento e julgamento do certame. Após diligência e pesquisa realizada,
que se encontra presente nesta ata, a comissão permanente de licitações e pregão,

verificou que a informação prestada pelo licitante se justifica e decide pela continuação
do processo licitatório. Passando a proposta compor os seguintes preços:

CEP

PEQ
PREÇO

POF

COEFICIENTE DE

OFERTADO

QUANTIDADE

PREÇO

EQUALIZAÇÃO

PRODUTO

OFERTADO

ETANOL

4,149

GASOLINA

5,68

PEQ(PREÇO EQUALIZADO

EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA)

X

CONTRATO

X

CEP*

(ANO)

QUANTIDADE CONTRATO

1,01369

4.2057

24.000

100.939,19

1,01023

5,738

24.000

137.714,55

DE PREÇOS *

TOTAL GERAL

24.000
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A Sra. Pregoeira indaga ao Sr. Representante se deseja relatar algum fato em ata e
quanto interpor recurso, sendo por ele declinado sobre a manifestação. Assim, sendo
deu-se prosseguimento ao certame com a abertura do envelope de n° 02"Habilitação"
da proponente ARREMATANTE,que aberto, constatou-se que a empresa atendeu as
exigências contidas no Edital. A Sra. Pregoeira indaga ao Sr. Representante se deseja
relatar algum fato e interpor recurso, sendo por ele respondido que não. Na seqüência

a Pregoeira declarou vencedora e adjudicou em favor da empresa Posto de Serviços
Padre Anchieta Ltda., por estar devidamente habilitada e por apresentar o menor preço

que se verifica compatível com o preço de mercado. A empresa se comprometeu a
encaminhar nova proposta até quarta-feira, dia 12 de maio de 2021, conforme estipula
o item 6.17 do Edital n° 001/2021. Nada^ais havendo a tratar, foi encerrada a sessão,
cuja ata vai assinada pela Pregoeira, elq menibro presente e pelo representante da

empresa licitante mencionada.

Elaine AmòMrh Ji
Presoeira

JeanXJarlo
Membro

Representante

Posto de Serviços Padre Anchieta Ltda
Sr. Antonio Fernandes Ribeiro,
RG de n° 61.404.10 SSP SP

CPF de n° 008018418-95 SSP/SP
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Preço médio da gasolina em todo país pode chegar a R$ 5,60 com
nova alta
Petrobras anunciou um novo reajuste dos combustíveis e se for repassado integralmente aos postos,os preços podem ter
aumento de 14%
Por Isadora Carvalho 1 mar 2021,13h43
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A Petrobras anunciou hoje (01/03) que vai elevar mais uma vez os orecos da gasolina e do diesel nas refinarias a
partir de terça-feira (02/03). O preço médio de venda da gasolina passará a ser de R$ 2,60 por litro — alta de R$

0,12 por litro (4,8%) — enquanto o diesel passará a média de R$ 2,71 por litro, aumento de R$ 0,13 por litro (5%).

Assine as newsletters QUATRO RODAS e fique bem informado sobre o universo automotivo com o que você mais gosta e
precisa saber. InscreVa-se aqui para receber a nossa newsletter

É a quinta alta do ano nos preços da gasolina, e a quarta no valor do litro do diesel. Em dezembro, o litro da
gasolina custava em méd[a R$ 1,84. Já o do diesel saía a R$ 2,02.
"Importante ressaltar também que os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos
percebidos pelo consumidor final no varejo. Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e
estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no caso da
gasolina e do diesel, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores de
combustíveis", destaca nota divulgada pela empresa.
CONTINUA APÓS A PU3LÍCIDADE

No ano, a gasolina já aumentou 42%, enquanto o diesel subiu 34% nas refinarias. Isso significou um avanço de
8,8% da gasolina nos postos de combustíveis no ano até esta segunda-feira. Se o aumento anunciado for
repassado integralmente, a alta nas bombas de gasolina passará a ser de 14%.

Segundo relatório da Agência Nacional do Petróleo (ANP) até o dia 20 de fevereiro o preço médio praticado nos

postos de combustível em todo o Brasil foi de R$ 4,92 para a gasolina comum, R$ 5,05 para a aditivada e R$ 3,94^
para o diesel SIO.

Baseado nestes preço e se o reajuste for repassado integramente a gasolina pode chegar a R$ 5,60 nas bombas
de todo o Brasil, enquanto a aditivada chegaria a R$ 5,76.
R
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Nova gasolina vai deixar seu carro mais econômico, mas será mais cara
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As sucessivas altas nos combustíveis em 2021 motivaram o presidente Jair Boisonaro trocar a presidência da

estatal. Mas a substituição provocou um forte abalo nas ações da companhia,que chegou a perder R$ 75 bilhões
em valor de mercado em um só dia.

A Petrobras encerrou o quarto trimestre de 2020 com lucro recorde de R$ 7 bilhões, apesar do momento de
crise. O resultado é tanto recorde nominal entre as empresas brasileiras como também quando se ajustam os
valores dos maiores lucros da história pela inflação.

Neste cenário o ideal é tentar de tudo para economizar combustível e preparamos um guia completo pra que você
possa economizar e aumente o tempo entre um abastecimento e outro; Manual definitivo da economia

Não pode ir à banca comprar, mas não quer perder os conteúdos exclusivos da Quatro Rodas? Clique aauie
tenha o acesso digital.

Este site utiliza cookies e tecnclogla.s semelhantes para personalfear publicidade e recomendar conteúdo cs seu Interesse. Ao navegar em nosso serviço
você aceita tal monitoranianto. Para mais informações leia nossa Política de Privacidade
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Preço da gasolina no Brasil: onde está a mais cara? E a mais barata?

= (AVautopapo

Preço da gasolina no Brasil: onde está a mais cara? E a mais
barata?
i Petrobras anunciou o sexto reajuste do ano para o combustível; confira a variação do valor do derivado de
petróleo - por estado - nos últimos 12 meses
PorAutoPapo • 08/03/21 às 14h40
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Ho Amapá, o íctro da gasoliori custa menos de R$ 5. Em Minas Gerais, combustível superou os R$ S.50 {Foto: Laurie Andrade j AutoPapo)
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Preço da gasolina no Brasil; onde está a mais cara? E a mais barata?

A Petrobras anunciou o sexto aumento do ano para a gasolina. O litro do combustível passará a
custar, a partir desta terça-feira, 09, R$ 2,84 nas refinarias. No acumulado do ano, o valor do
derivado do petróleo já aumentou 54%(nas refinarias). Veja onde, no Brasil, o preço da gasolina
está mais baixo, mais alto e como anda a variação do combustível nas bombas.

LEIA MAIS

• Preço da gasolina: quase 50% do valor cobrado é imposto
• 10 principais dúvidas do motorista ao abastecer com gasolina

• Por que o combustível aumentou e o que fazer para minimizar o prejuízo

Preço da gasolina por estado
De acordo com a Síntese Semanal do Comportamento dos Preços dos Combustíveis, divulgado

pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis(ANP)em 06 de março, o menor
preço médio da gasolina no Brasil foi encontrado no Amapá. O maior, por sua vez, foi registrado
no Acre.

Rio de Janeiro figura entre os estados mais caros, enquanto São Paulo está entre os mais baratos.

A maior variação de preço final ao consumidor foi detectada no Distrito Federal, onde o
combustível subiu 24% nos últimos 12 meses.

https://autopapo.uol.com.br/noticia/preco-gasolina-brasil/
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preço médio
da gasolina

variação

variação

variação em

ÍR$/L)

semanal

mensai

12 meses .

Ranking

estado

1

Acre

i R$5,84

1 0,52%

1 11,11%

i 18,08%

2

Rio de Janeiro

: R$5,78

i 3,92%

1 11,53%

i 15,61%

3

Tocantins

i R$5,59

0,54%

1 10,60%

1 18,10%

4

Goiás

1 R$5,58

1 3,93%

( 14,41%

19,71%

5

Distrito Federal

i R$5,51

5,23%

1 10,93%

1 25,94%

6

Minas Gerais

i R$5,50

1 3,52%

i 12,25%

i 15,92%

7

Piauí

i R$5,50

1 2,42%

1 11,57%

1 18,55%

Rio Grande do

; R$5,50

1 2,06%

1 12,49%

1 18,02%

8

Sul

9

Espírito Santo

i R$5,43

1 5,07%

í 13,99%

1 21,16%

10

Rio Grande do

1 R$ 5,43

i -2,50%

; 5,66%

1 18,43%

i R$5,42

1 1,92%

1 10,88%

Norte

11

Mato Grosso

18,91%

A

do Sul

.12

Rondônia

1 R$5,39

i 4,34%

: 8,26%

: 16,34%

13

Bahia

1 R$ 5,37

i 0,39%

; 9,23%

1 16,05%

14

Alagoas

1 R$ 5,36

i 1,13%

i 9,02%

1 16,51%

15

Maranhão

i R$ 5,35

1 1,83%

i 14,25%

i 20,80%

16

Pará

1 R$ 5,30

i 0,30%

1 8,05%

1 14,22%

https://autopapo.uol.com.br/noticia/preco-gasolina-brasil/
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Ranking

estado

preço médio
da gasolina '

variação

variação

variação em

m/l)

semanal

mensal

12 meses

17

; Sergipe

\ R$5,30

1,57%

1 10,24%

i 15,27%

18

i Amazonas

i R$ 5,27

1 5,11% ■

i 13,68%

i 11,96%

19

i Ceará

; R$5,24

i 0,11%

i 5,64%

; 13,47%

20

; Pernambuco

1 R$5,20

1 1,76%

) 5,55%

i 17,43%

21

; Mato Grosso

1 R$5,19

1 4,53%

i 9,45%

i 9,98%

22

i Santa Catarina

i R$5,07

i -0,02%

1 10,16%

; 15,93%

23

i Paraná

1 R$ 5,06

i 2,39%

j 12,42%

17,49%

24

i São Pauio

1 R$ 5,02

i 3,21%

i 12,10%

1 15,32%

25

; Roraima

i R$ 5,02

i 1,50%

i 9,93%

1 19,80%

26

1 Paraíba

1 R$ 5,00

1 -0,64%

i 5,47%

i 18,20%

27

: Amapá

i R$4,58

1 1,80%

i 10,90%

í 19,81%

O preço da gasolina é formado, ainda segundo a ANP, pelos seguintes parâmetros:

Referência

Participação no preço total da gasolina

Preço da gasoiina comum nas refinarias

: 30,5%

Tributos estaduais(ICMS)

1 28%

Tributos Federais(Pis/Pasep, Cofins e Cide)

i 16,3%

Preço do etanoi anidro

: 12%

Margem bruta de revenda

i 10,3%

Custo de transporte e margem de distribuição

i 2,6%

«

Se alguma das referências citadas acima é alterada, o total também é. Em 2021, dois dos

parâmetros mais relevantes sofreram aumento: preço da gasolina comum nas refinarias e ICMS

Preço da gasolina seguirá aumentando no Brasil?
Segundo a Petrobras, seus valores têm como referência os preços de paridade de importação
(PPI), ou seja, acompanham as variações do produto no mercado internacional e da taxa de
câmbio.

https://autopapo.uoi.oom.br/noticia/preGO-gasoiina-brasii/

4/12

10/05/2021

Preço da gasolina no Brasil: onde está ã mais cara? E a mais barata?
»

Desde dezembro de 2020, o barril de petróleo do tipo Brent, referência internacional, acumula
uma alta da ordem de 8%.

Em nota, a empresa citou que em 2020 a gasolina brasileira foi a 52° mais barata dentre os 165

países pesquisados pelo Global Petrol Prices. O estudo apontou que o combustível estava 21,6%
abaixo da média mundial.

Boris explicou, em vídeo, qual a diferença entre os tipos de gasolina. Confira!

Gasoilríi aditivada ou cornum? E a Podium ou Premium? Qual a melhor
|
Bons Feídman éxpli.

SOBRE

AUTOPAPO
Portal para quem gosta de carro e para quem não gosta, toas precisa dele no dia a dia.

tittps://autopapo.uo!.com.br/noticia/preco-gasolina-brasil/
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Gasolina subiu 22% entre dezembro e março, segundo a Ticket Log
Irnzígam; Gabriel Herdina/Agôncia FS/Estadão Conteúdo

Giuiia Fontes

Do UOL, em São Paulo
09,'04,'2021 16h08

O preço médio da gasolina passou dos R$-5,5.0 em 20 estados e no Distrito Federal em março, segundo
dados do IPTL (índice de Preços Ticket Log). O Acre e o Rio de Janeiro continuam sendo os estados com
preço mais alto; as médias foram de R$ 6,17 e R$ 6,13, respectivamente. Nas primeiras semanas do mês
passado, a média de preço era de R$ 6,07 no Acre e de R$ 6,03 no Rio de Janeiro.
Em São Paulo, a média do preço do litro da gasolina foi uma das menores em março, de RS 5,32. A
gasolina mais barata foi vendida no Amapá (R$ 5,29).

RELACIONADAS

https://economia.uol.com.br/noíicias/redacao,'2021/04/09/preco-combusLlvei-gasolina-etanol-diesel-ticket-log-m3;-co-estados.htm
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Previdência privada cresce, cliente topa risco, mas tem de evitar taxas

Estado do RJ vai dar auxílio de até R$ 300 na pandemia; veja se tem direito

Etanol G gasolina subiram mais de 20% entre dezembro e março
De acordo com o levantamento da Ticket Log, o litro da gasolina teve aumento de 12,06% no preço em
março na comparação com fevereiro, considerando os valores cobrados em todo o país. A média do preço
da gasolina no Brasil foi de R$ 5,72 em março.
O preço médio do etanol teve aumento ainda maior em março, de 17,97%, na comparação com fevereiro.
Levando em conta os preços de todo o país, a média foi de R$ 4,60 por litro de etanol.
PUBLICIDADE
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Comparando os preços de março com os que eram cobrados em dezembro, a Ticket Log aponta que a

gasolina teve aumento de 22% no valor médio por litro. Para o etanol, a alta no preço foi de 24%.
A Ticket Log, empresa da Edenred Brasil, calcula os dados com base nos abastecimentos realizados em
18 mil postos credenciados. Veja os números para todos os estados:

Preço dos combustíveis por estado
Os valores são a média de preços no mês de março. Os estados estão ordenados a partir da
gasolina mais cara

https://economia.uol.com.br/noticias/redacaa/2021/04/09/preca-combustivel-gasoiina-etanol-diesel-tici<et-log-marco-estados.htm
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I R$4,23
Paraíba

I R$ S,40
R$ 4,31
R$4,38

Santa Catarina
R$ 5,37
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Amazonas
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R$4,25
Sao Paulo

R$ 5,32
m
R$ 3,90

^>>23

Amapá'
I R$ 5,29
I R$ 5,08

Fonte: Ticket Log •'Por questões metodológicas, a empresa não divulgou os preços do etanol no Amapá e em
Dnralma

Diesel sobe menos, mas também fica mais caro
Ainda de acordo com a Ticket Log. o diesel subiu menos que os outros combustíveis. Em março, o litro de

diesel comum saiu por uma média de R$ 4,49 nos postos brasileiros - valor 9,39% maior do que o de
fevereiro. Comparando o preço médio de dezembro com o de março, a alta foi de 16,8%.

No início de março, o presidente Jair Boísonaro (sem partido) anunciou a isenção de PIS e Cofins sobre o

diesel por um período de dois meses. Com o imposto zerado, o desconto por litro é de R$ 0,31.
Desde o início do ano, porém, a Petrobras anunciou sete reajustes no preço do diesel que sai das
refinarias: cinco aumentando o preço e dois reduzindo o valor. No fim das contas, o litro do diesel está

saindo cerca de R$ 0,60 mais caro agora do que em dezembro do ano passado.

O preço da gasolina que sai das refinarias aumentou R$ 0,75 entre dezembro e março, por conta dos
reajustes. Nesta semana, a empresa anunciou aumento de 39% no preço do gás natural, que começa a
valer a partir de maio.

Acre também tem o litro do diesel mais caro

No caso do diesel, o Acre também foi o estado que apresentou o maior preço médio em março: R$ 5,34 por

litro. O diesel só passou dos R$ 5 em um outro estado, o Amapá (média de R$ 5,08). São Paulo e Rio de
Janeiro tiveram preço médio de R$ 4,23 e R$ 4,34, respectivamente.

Alta dos combustíveis pressionou inflação
O aumento no preço dos combustíveis foi o principal fator para o aumento da inflação em março, segundo

divulgou nesta sexta (9) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O iPCA (índice de Preços ao
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/04/09/preco-combustivel-gasolina-etanol-diesel-ticket-log-marco-estados.htm
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Nas contas do IBGE, a gasolina teve alta de 11:26% em março; o etanol, de 12,59%; e o diesel, de 9,05%.
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Entenda como ficam os preços dos combustíveis após mais uma alta nas refinarias

MAIS LIDAS NA CNN

Os preços da gasolina e do diesel subiram pela sétima vez desde Janeiro no dia 16 de abril. Nesse ritmo, o que esperar dos valores no
fim do ano?

1
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a
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10 Explorer nos EUA

Na sexta-feira (16), os combustíveis ficam um pouco mais caros nas refinarias, segundo anúncio feito no dia 15 de

abril pela Petrobras. O valor médio da gasolina aumenta 1,9%, para RS 2,64 por litro, e o do diesel, 3,7%, para RS 2,76
por litro. Trata-se do sétimo reajuste anunciado pela estatal desde janeiro. Nesse ritmo, c que esperar dos valores até
o fim do ano?

Na opinião da comentarista da CNN Thals Herédia, o novo presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, pode ter
um momento de calmaria ou de reajustes menores daqui em diante, pelo menos em relação aos preços do petróleo.

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/04/16/entenda-como-ficam-os-precos-dos-combustiveis-a-partir-desta-sexta-feira
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parar de investir nos motores a combustão

Preços de diesel, gasolina e etanol têm 4^ semana de queda nos postos, diz ANP

Não é só a gasolina; açúcar e exportações deixaram etanol mais caro também

Vaie ressaltar que, além da cotação internacional da coitimodity, o comportamento do dólar em relação ao real é
outro componente que pode mexer com os preços dos combustíveis. "O dólar certamente vai ser um preço que vai
mexer mais", diz Herédia.

Os combustíveis vêm tendo vários reajustes no Brasil, porque, além do fato de o dólar aqui estar valorizado —

refletindo incertezas em relação à política interna e à forma errática como a pandemia vem sendo enfrentada

o

petróleo teve uma grande correção de valores.

"O preço dos combustíveis está muito ligado ao dólar e ao preço do petróleo. O ano passado foi atípico, porque, pela
primeira vez na história recente, o preço do petróleo ficou negativo. Por isso, houve queda no preço dos combustíveis
no ano passado. Neste ano, no entanto, houve uma recuperação muito forte dos preços do petróleo, respondendo à
retomada da economia internacional", explica.

Para tentar amenizar a alta dos combustíveis e o impacto que têm na inflação ao consumidor, já pressionada no

Brasil, o presidente Jair Bolsonaro decidiu zerar os impostos federais Pis e Cofins que incidem sobre o diesel
recentemente. O movimento, no entanto, não teve impacto nos preços finais e nem deve ter, na opinião de Herédia.

"Mexer com impostos no Brasil tem multo mais a ver com os custos de produzir, distribuir e fazer negócios no pais.
Por isso que não cai o preço do combustível", diz.

m

Posto de combustíveis no Rio de Janeiro (RJ) 05/03/2021
Foto; REUTERS/Ricardo Moraes

Tópicos

gasolina

Petrobras

Petróleo

.

https://vvvvw.cnnbrasil.com.br/buslness/2021/04/16/entenda-co.mp-flcam-os-pfecos-dos-combustivels-a-partir-desta-sexta-felra
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'Prévia da inflação' chega a 0,6% em abril; carne sobe 31,6% em 12 meses

Alta nos preços dos combustíveis puxaram IPCA-15 para cima em abril
Irnaaem: PAULO WHITAKER

Do UOL,em São Paulo
27/04/2021 09h07

Atualizada em 27/04/2021 10h29

O IPCA-15 (índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo 15), considerado uma prévia da inflação
oficial (IPCA), desacelerou a 0,6% em abril, após ficar ern 0,93% em março. O indicador foi novamente
puxado pela alta nos preços dos combustíveis.
No ano, o IPCA-15 acumula alta de 2,82%. Em 12 meses, o índice acumula aumento de 6,17%. Em abril de
2020, a taxa foi de -0,01%.

RELACIONADAS

-unclonárlos da Caixa em todo o país entram em greve de 24h hoje
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/04/27/ipca-15-previa-da-inflacao-abril-ibge.htm
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Liberado novo pagamento do auxílio; veja se tem direito a ganhar até R$ 375

Perdeu emprego ou parou de contribuir ao INSS? Você pode perder benefícios

A meta do Banco Central para a inflação neste ano é de 3,75%, com margem de 1,5 ponto percentual para
mais ou menos, ou seja, podendo variar entre 5,25% e 2,25%.

Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasiieiro de Geografia e Estatística).

LGãsqlirià sobe 5^49%
PUBLICIDADE

Com alta de 1,76%, os transportes continuam sendo a principai influência no índice (0,36 ponto
percentual), embora tenham desacelerado em relação ao resultado de março, quando a variação foi de
3,79%.

A gasolina, que subiu 5,49% no mês, permanece como o produto com o principal impacto sobre o IPCA-15
(0,3 p.p.), ainda que com uma variação menor do que o mês anterior (11,18%). O óleo diesel (2,54%) e o
etanol (1,46%) tiveram altas, mas também inferiorés às registradas em março—10,66% e 16,38%,
respectivamente.

Já nos últimos 12 meses, a alta foi de 28,26% no preço de combustíveis para veículos, levando a categoria
de transportes a ficar 9,65% mais cara no último,ano.
https;//economia.üoi.com.br/noticias/redacao/2021/04/27/lpca-15-previa-da-inflacao-abril-ibge.htm
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Leite e pão francês mais caros
Os alimentos tiveram variação de 0,36%, superior à alta de março. O café da manhã ficou mais caro com a

alta do pão francês (1,73%) e do leite longa vida (1,75%), cujos preços haviam recuado no mês anterior
(-0,11% e -4,5%, respectivamente).

As carnes seguem em alta (0,61%), embora com variação menor do que a de março (1,72%). Por outro
lado, alguns tubérculos como cenoura (-13,58%) e batata-inglesa (-5,03%) apresentaram quedas, assim
como frutas (-2,91%) e arroz (-1,44%).
Em 12 meses, alimentos e bebidas acumulam alta de 12,17%. Cereais, legumes e oleaginosas tiveram alta

de 48,7% nos preços, carnes ficaram 31,55% mais caras e óleos e gorduras viram o preço subir 51,77%.

Metodologia
Os preços do IPCA-15 foram coletados no período de 16 de março a 13 de abril de 2021 (referência) e
comparados com aqueles vigentes de 12 de fevereiro a 15 de março de 2021 (base).
O IPCA-15 refere-se às famílias com rendimento de um a 40 salários mínimos e abrange as regiões

metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza,
Salvador e Curitiba, além de Brasília e Goiânia.

A metodologia utilizada é a mesma do IPCA, considerada a inflação oficial; a diferença está no período de
coleta dos preços e na abrangência geográfica.
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Aposentado por invalldez pode pedir aumento de 25% ao INSS; saiba como é
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Falta de álcool anidro pode aumentar preço dos
combustíveis e causar desabastecimento de etanol
Especialista explica que escassez pode ser causada por uma série de fatores e postos de
gasolina devem repassar aumentos nos preços nas bombas

Por Jovem Pan

08/05/2021 09h22 - Atualizado em 08/05/2021 15h32
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Preço dos combustíveis pode subir

O setor de combustíveis (https://jovempan.com.br/tag/combustivel)tem enfrentado
dificuldades diante da crise causada pela pandemía
(https://jovempan.com.br/tag/coronavjrus). Donos de postos de gasolina e
consumidores têm sentido os impactos no bolso. Na semana passada, após 2 meses
sem cobrar o pagamento do PIS/Cofins, o governo anunciou o fim da isenção do
tributo, o que gerou revolta entre os empresários do ramo. Agora, os donos de postos
se preocupam com a escassez do álcool anidro, composto misturado à gasolina.
Com a falta do insumo, o preço dos combustíveis pode aumentar. André Marra é
proprietário de postos de gasolina na capital paulista e diz que o aumento nos

compostos, de forma geral, não impactarri só os empresários, mas também o
consumidor. Ele explica que os postos não conseguem absorver os aumentos
sozinhos e por isso precisam repassar o preço. A falta de transparência no setor
também é apontada como algo problemático por ele.

https;//jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/falta-de-alcool-anidro-pode-aumentar-preco-dos-combustiveis-e-causar-desabastecimento...
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"Os importadores e os produtores de combustíveis são obrigados a informar à própria

ÁNP o preço deles de aquisição e de venda. No meio do caminho nós temos as
distribuidoras, que por algum motivo não são obrigadas a informar nem a aquisição e
nem o preço de venda. Nós, postos, somos obrigados todo o dia a estampar o preço
de venda para os consumidores. Eu, como dono de posto, gostaria de ter a
oportunidade de também informar não só aos consumidores, mas para a imprensa,
para todo mundo, o preço que eu compro os combustíveis", afirmou. O diretor
executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis
Independentes e Livres, Rodrigo Zingales, afirma que a escassez do anidro pode ser
um reflexo da atuação do mercado, baseado nos interesses das usinas."Uma usina
de açúcar e álcool está capacitada para produzir açúcar, etanol hidratado e,
eventualmente, o etanol anidro. O que acontece é: se o preço do açúcar internacional
está alto, a usina vai preferir produzir açúcar ao invés de etanol", analisa.
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01 - Combustível Gasolina R$

02- Combustível Álcool
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Bertioga, 10 de maio de 2021.
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01 - Combustível Gasolina R$

02- Combustível Álcool
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Bertioga, 10 de maio de 2021.
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