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BELÉM, QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2016

 

Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) publicou 
ontem, no Diário Oficial da 

União (DOU), um ato com altera-
ções na tabela de preço médio de 
combustíveis. No total, 17 Estados, 
dentre eles o Pará, tiveram os valo-
res médios da tabela do mês passa-
do mantidos e outros nove Estados 
(Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, 
Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Ja-
neiro e São Paulo) e o Distrito Fe-
deral tiveram alteração que valerá a 
partir de 16 de abril.  

Mesmo com as alterações, o 
custo médio da gasolina no Esta-

do do Pará, R$ 3,8240, se mantém 
como a 14ª mais cara do País. Nas 
três primeiras posições do ranking 
nacional estão o Acre (R$ 4,0341), 
Roraima (R$ 3,9300) e Rondônia 
(R$ 3,9270).

Para efeito de comparação, na 
outra ponta da tabela, com os va-
lores mais baixos no preço médio 
do litro da gasolina, estão Espíri-
to Santo (R$ 3,5248) e Ceará (R$ 
3,5500). O Preço Médio Pondera-
do ao Consumidor Final (PMPF) 
serve de base para o recolhimen-
to do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
feito pelas re� narias. 

O Confaz é formado por técni-

cos do governo e representantes das 
secretarias estaduais de Fazenda, o 
valor determinado leva em conta as 
características de produção e custo 
de transporte de cada Estado. Nes-
te valor médio, não é considerada 
a margem de lucro dos donos dos 
postos de combustíveis. 

Municípios - Conforme o mais 
recente levantamento semanal de 
preços da Agência Nacional do Pe-
tróleo (ANP), entre 3 e 9 de abril, o 
preço médio da gasolina praticado 
na maioria dos municípios do Pará 
já ultrapassa a marca dos R$ 4,00. 

É o caso de Santana do Ara-
guaia, cujo valor médio pago pelo 
consumidor é de R$ 4,516. É neste 

município também onde a ANP 
encontrou a gasolina mais cara do 
Pará e uma das mais altas do País: 
R$ 4,590. 

Em Belém, a ANP foi a 14 pos-
tos e identificou o menor preço 
pelo combustível em R$ 3,690 e o 
maior em R$ 3,949 (valor médio em 
R$ 3,823). Castanhal, por sua vez, 
apresentou o menor preço médio 
do Estado (R$ 3,813), com valores 
nos sete postos pesquisados que 
oscilam entre R$ 3,650 (mínimo) e 
de R$ 3,930 (máximo). 

Na sequência aparecem Ana-
nindeua (R$ 3,816) e Bragança (R$ 
3,903). O levantamento considera 
os preços praticados em 118 estabe-

lecimentos em 17 municípios.
Álcool - Além da gasolina, a ta-

bela do Confaz também manteve 
no Pará o preço médio ponderado 
ao consumidor � nal (PMPF) do 
álcool etílico hidratado combus-
tível (AEHC), em R$ 3,2710; do 
diesel comum, em R$ 3,21; do die-
sel S10, em R$ 3,248; e do metro 
cúbico de gás liquefeito de petró-
leo (GLP), em R$ 3,8915. 

De acordo com a publicação, os 
novos valores do PMPF nos Estados 
que tiveram autorização para au-
mentar os preços médios, começa-
rão a valer na próxima sexta-feira, e 
serão utilizados para cobrança do 
consumidor final.

PREÇO DA GASOLINA É MANTIDO
CONFAZ MANTÉM VALOR MÉDIO DO LITRO EM R$ 3,8240 NO PARÁ. MESMO ASSIM, É A 14ª GASOLINA MAIS CARA DO PAÍS.
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O

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
UASG/UG TRT8ªR: 80003

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2016.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de 
ESCADAS ARTICULADAS E CARRINHOS COM ALÇA REGULÁVEL PARA CARREGAR 
PROCESSOS, a serem utilizados nas unidades judiciárias e administrativas deste Tribunal, 
conforme especificações, condições e prazos definidos no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Em caso de discordância entre as especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do 
Edital e as previstas no site www.comprasgovernamentais.gov.br, prevalecerão as primeiras.
Data de Entrega do Edital: a partir de 13/04/2016, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Data de Entrega de Proposta: a partir da entrega do Edital, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Dia 27 de abril de 2016, às 09:00 (nove 
horas) – Horário de Brasília/DF.
LOCAL: www.comprasnet.gov.br.
INFORMAÇÕES: Quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais em relação ao Pregão, 
procurar pela Pregoeira através do e-mail cpl@trt8.jus.br.
UASG/UG TRT8ªR: 80003.

Belém (PA), 12 de abril de 2016
Silvia do Socorro Nunes Miranda

 Pregoeira
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