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Rio Verde, 29 de Junho de 2020. 

 

RESULTADO DA PESQUISA DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS, MÊS DE JUNHO-2020. 
 

Data da Pesquisa: 15/06/2020 

Estabelecimentos pesquisados: 51 

 

Foi realizada uma pesquisa de combustíveis em 51 postos (conforme tabela) localizados em diversos 

bairros de Rio Verde. Segue abaixo a variação encontrada: 

 

CONCLUSÃO (GASOLINA COMUM): O Produto GASOLINA COMUM foi encontrado no momento da pesquisa sendo 

oferecido na compra para pagamento à vista com preço mínimo de R$ 3,73, e preço máximo de R$ 4,10, obtendo a média de R$ 3,91, 

o que acarretou uma variação de 9,9% entre o mínimo e o máximo. 

 

CONCLUSÃO (GASOLINA ADITIVADA): O produto GASOLINA ADITIVADA encontrada sendo ofertada também para compra 

à vista com preço mínimo de R$ 3,80, e preço máximo de R$ 4,09, obtendo a média de R$ 3,94, o que acarretou uma variação de 

7,6% entre o mínimo e o máximo. 

 

CONCLUSÃO (ETANOL): O ETANOL foi encontrado no mesmo período sendo oferecido na compra à vista com preço mínimo de 

R$ 2,45, e preço máximo de R$ 2,86, obtendo a média de R$ 2,59, o que acarretou uma variação de 16,7% entre o mínimo e o 

máximo. 

 

CONCLUSÃO (ÒLEO DIESEL S-500): O ÒLEO DIESEL S-500 foi encontrado nesta mesma ocasião sendo ofertado na compra à 

vista com o preço mínimo de R$ 2,89, e preço máximo de R$ 3,19, obtendo a média de R$ 3,04, o que acarretou uma variação de 

10,4% entre o mínimo e o máximo. 
 

CONCLUSÃO (ÓLEO DIESEL S10): O DIESEL S10 Foi encontrado no mesmo período sendo oferecido na compra à vista com 

preço mínimo de R$ 2,95, e preço máximo de R$ 3,29, obtendo a média de R$ 3,11, o que acarretou uma variação de 11,5% entre o 

mínimo e o máximo. 

 

RECOMENDAÇÃO: Diante da variação de preço, é recomendado ao consumidor que pesquise o preço dos combustíveis antes de 

adquiri-los, pois, conforme a variação pode-se economizar.  

 

OBS: Os produtos podem sofrer alteração de preço a qualquer momento. 
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