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Procura por álcool 
aumenta nos postos
Preço em alta da gasolina leva o consumidor a migrar Para o etanol

O consumo de etanol nas 
bombas dos postos de 
combustíveis do Estado 

de São Paulo alcançou, pela pri-
meira vez, neste mês de setem-
bro, a mesma proporção da ga-
solina. Segundo o presidente do 
Sindicato do Comércio Varejista 
de Derivados de Petróleo do Es-
tado de São Paulo (Sincopetro), 
José Alberto Paiva Gouveia, 50% 
das vendas foram de etanol e 
50% de gasolina. Até hoje, o que 
se verificava era um escoamento 
médio de 60% de gasolina.

No Pará, segundo dados 
do Sindicombustíveis-PA, as 
vendas do etanol mais que tri-
plicaram, apesar de ainda não 
compensar trocar o álcool pela 
gasolina, pois a diferença en-
tre os preços dos dois produtos 
teria de ser de, no mínimo de 
30%, ou mais de 30% para com-
pensar a troca. Entretanto, isso 
dificilmente acontece no Esta-
do. Ainda segundo o sindicato, 
o que está pesando mais é o alto 
preço da gasolina, que causa um 
impacto na hora de abastecer. 
Por isso, alguns postos que não 
vendiam mais etanol voltaram a 
comercializar o produto.

Em São Paulo, o empresá-
rio José Alberto Paiva Gouveia 

informou que essa migração já 
vem ocorrendo desde “a greve 
dos caminhoneiros, em maio 
último [levou ao desabasteci-
mento] em paralelo com as subi-
das constantes da gasolina”. Ele 
informou que o consumo men-
sal nas cidades paulistas atinge 
180 bilhões de litros somando 
a gasolina, o álcool e o diesel. E 
sempre que o valor do litro de 
álcool equivale a 70% do preço 
da gasolina, abastecer com o 
derivado da cana fica mais com-
petitivo. O litro de gasolina está 
custando em média R$ 4,57 em 
São Paulo, enquanto o de etanol 
vale R$ 2,74 - 59% mais barato.

Na avaliação da pesquisado-
ra da Fundação Getúlio Vargas 
em Energia, Fernanda Delgado , 
a greve dos caminhoneiros con-
tinuará ainda por algum tempo 
“reverberando na economia do 
país”. Ela, no entanto, pondera 
que o grande impacto sobre o 
preço da gasolina, que já subiu 
15% desde maio último, está as-
sociado mais à pressão das cota-
ções no mercado internacional. 
O valor do barril de petróleo, 
passou, nesse período, de US$ 65 
para US$ 75. A tendência, pon-
tuou a pesquisadora, é de alta no 
mundo todo. (Com informações 
da Agência Brasil)
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COMPLEXO HOSPITALAR UFPA-EBSERH - UNIDADE HOSPITAL JOÃO 
DE BARROS BARRETO, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria 
nº 189/2018, do Dr. Paulo Roberto Alves de Amorim, Superintendente do 
Complexo Hospitalar UFPA-EBSERH, situado na Rua dos Mundurucus, 4487, 
torna público aos interessados que realizará processos licitatórios na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, conforme descrito abaixo:

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 054/2018 – OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES, 
COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL(Conforme anexo I do Edital) - Data da 
Abertura: 03/10/2018– Horário: 14h (Horário de Brasília).
OBS: O Edital encontra-se acessível no Site: www.comprasnet.gov.br

Belém (Pa), 21 de setembro de 2018
EDNA CRISTINA VIEIRA CONCEIÇÃO

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - PE 054/2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO 
DE BARROS BARRETO

GOVERNO
FEDERAL

Processo nº. 23204.008631/2018-32
Objeto: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual 
aquisição de material permanente, com os seguintes seguimentos: máquinas, 
equipamentos, ferramentas, equipamentos eletrônicos, para atender às 
necessidades desta Instituição.
Total de Itens Licitados: 42
Local que poderá ser lida ou obtida à íntegra do Edital e seus anexos: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e na Universidade Federal do Oeste do 
Pará - UFOPA – Amazônia Boulevard; Av. Mendonça Furtado, 2946, Sala 
504 - 5º andar – Fátima - CEP: 68040-050 – Santarém-Pará-Brasil. DCS/
PROAD/UFOPA – Diretoria de Compras e Serviços. Fone: (93)2101-6788 
Contato: Lidiane de Melo Araújo – e-mails: pregoes.dcs@ufopa.edu.br
Data limite para entrega das propostas: 10/10/2018, no Portal de Compras 
Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Abertura da Sessão Pública: 10/10/2018 às 09h00min (horário de Brasília).
Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 158515.

Pró-Reitora de Administração

PREGÃO Nº19/2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
OESTE DO PARÁ - UFOPA 
CÓDIGO DA UASG: 158515 MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

GOVERNO
FEDERAL


