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Com aumento da gasolina a partir de hoje, 
Petrobras corrige defasagem provocada 
por subida do preço do petróleo
Segundo a 
Abicom, havia 
uma defasagem 
de R$0,61/litro 
de gasolina desde 
o último reajuste 
nos preços da 
estatal

COMBUSTÍVEIS

A 
Petrobras anun-
ciou, nesta ter-
ç a - f e i r a  ( 2 4 ) , 

que aumentará o preço 
da gasolina para as dis-
tribuidoras a partir do dia 
25 de janeiro. Os demais 
combustíveis não tiveram 
os preços alterados.

Trata-se de um aumen-
to de R$ 3,08 para R$ 3,31 
por litro. O acréscimo no-
minal é de R$ 0,23 por li-
tro, o que representa uma 
alta de 7,46%. O aumento 
da gasolina corrige a pari-
dade internacional.

Segundo o relatório 
diário da Associação Bra-
sileira de Combustíveis 
(Abicom), com a Vigência 
pelo 49º dia da redução li-
near média de 6,11% (- R$ 
0,20/L) nos preços, feita 
pela Petrobras em 7 de de-
zembro, e comparando-se 
o mercado internacional 
e o câmbio, aumentou a 
pressão nos preços do-
mésticos, instalando-se 
uma defasagem de R$ 
0,61/por litro desde o úl-
timo reajuste nos preços 
da estatal.

O último reajuste dos 
preços da gasolina ha-
via sido realizado em 
dezembro, com redução 
de 6,1%, e foi feito com 
base no último patamar 
- quando os preços da ga-
solina brasileira ficaram 
negociados abaixo dos 
preços do mercado inter-
nacional.

PREÇO DA GASOLINA
A partir da quarta-fei-

ra (25), o preço médio de 
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Preço médio de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,08 para R$ 3,31
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venda de gasolina A da 
Petrobras para as distri-
buidoras passará de R$ 
3,08 para R$ 3,31 por litro, 
um aumento de R$ 0,23 
por litro.

Considerando a mistu-
ra obrigatória de 73% de 
gasolina A e 27% de etanol 
anidro para a composição 
da gasolina comercializa-
da nos postos, a parcela 
da Petrobras no preço ao 
consumidor será, em mé-
dia, R$ 2,42 a cada litro 
vendido na bomba.

Esse aumento acompa-
nha a evolução dos preços 
de referência e é coerente 
com a prática de preços 
da Petrobras, que busca o 
equilíbrio dos seus preços 
com o mercado, mas sem 
o repasse para os preços 
internos da volatilidade 
conjuntural das cotações 
e da taxa de câmbio.

Na semana passada, 
a Acelen, no Polo Aratu 
(BA), aumentou o pre-
ço da gasolina A em: R$ 
0,0344/por litro.

Avaliando os seus prin-
cipais polos de importa-

Economia

ção, o quadro encontra-se 
desfavorável na média de 
-$ 0,49/por litro, varian-
d o  e n t re  - R $ 0 ,5 7/ L  a 
-R$0,19/L, a depender do 
polo de operação.

O movimento da Pe-
trobras segue um mo-
v i m e n to  n o  m e rc a d o 

internacional. Desde o 
dia 5 de janeiro, quando 
o preço do barril cotado 
pela Opep chegou a US$ 
75,77, os preços voltaram 
a subir, chegando a US$ 
85,45 o barril, nesta se-
gunda-feira (23).

Apesar dessa alta, os 

preços ainda estão bem 
mais baixos que os regis-
trados em novembro de 
2022, quando, no dia 7, 
chegaram ao valor de US$ 
97,27 o barril, segundo 
os valores apurados pela 
OPEP com seus associa-
dos.

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

SEI Nº 0060407849.000116/2022-86 
Comunicamos, aos interessados, a reabertura do Processo Licitatório nº 004/2022 - 
Pregão Eletrônico nº 002/2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO 
TIPO 50% INCETIVADA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) PARA O 
SUPRIMENTODAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO LABORATÓRIO 
FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - GOVERNADOR MIGUEL 
ARRAES - LAFEPE, COM PONTO DE ENTREGA NO CENTRO DE GRAVIDADE 
DO SUBMERCADO NORDESTE, conforme as especificações e disposições 
contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, do Edital. O preço máximo 
admitido será R$ 6.608.290,10 (seis milhões seiscentos e oito mil duzentos e 
noventa reais e dez centavos) sem ICMS. Entrega das propostas até: 06/02/2023 
às 13h00min. Início da disputa: 06/02/2023 às 14h00min. Horário de Brasília. O 
edital encontra-se à disposição dos interessados no site: www.licitacoes-e.com.br. 
Informações pelos telefones: (81) 3183-1160/1192/1104 ou e-mail: 
cel@lafepe.pe.gov.br.

Recife, 24/01/2023.
Sérgio Luiz de Noronha - Diretor de Engenharia


