COORDENADORIA MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RIO VERDE – GOIÁS

Rio Verde, 15 de julho de 2022.
RELATÓRIO DE AÇÕES, FISCALIZAÇÃO E PESQUISA DE
PREÇO DE COMBUSTÍVEIS.
MÊS DE JULHO-2022.
Data da Pesquisa: 15/07/2022
Estabelecimentos pesquisados: 52
Foi realizada uma pesquisa de combustíveis em 52 postos (conforme tabela)
localizados em diversos bairros de Rio Verde. Segue abaixo a variação
encontrada:
CONCLUSÃO (GASOLINA COMUM): foi encontrado no momento da
pesquisa na compra para pagamento à vista preço mínimo de R$ 5,66, e
preço máximo de R$ 6,05, obtendo a média de R$ 5,78, em comparação ao
mês de junho onde o valor médio era de R$ 7,41, logo, verificamos uma
redução média de 22%.
CONCLUSÃO (GASOLINA ADITIVADA): foi encontrado no momento
da pesquisa na compra para pagamento à vista com preço mínimo de R$
5.66, e preço máximo de R$ 6,19, obtendo a média de R$ 5,86, em
comparação ao mês de junho onde o valor médio era de R$ 7,52, logo,
verificamos uma redução média de 22%.
CONCLUSÃO (ETANOL): foi encontrado no momento da pesquisa na
compra para pagamento à vista com preço mínimo de R$ 4,09, e preço
máximo de R$ 4,59, obtendo a média de R$ 4,29, em comparação ao mês de
junho onde o valor médio era de R$ 4,85, logo, verificamos uma redução
média de 9%.
CONCLUSÃO (ÓLEO DIESEL S-500): Foi encontrado no mesmo
período na compra à vista com preço mínimo de R$ 7,19, e preço máximo
de R$ 7,69, obtendo a média de R$ 7,53, em comparação ao mês de junho
onde o valor médio era de R$ 6,82, logo, verificamos um aumento médio de
10%.
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CONCLUSÃO (ÓLEO DIESEL S10): Foi encontrado no mesmo período
na compra à vista com preço mínimo de R$ 7,24, e preço máximo de R$
7,99, obtendo a média de R$ 7,68, em comparação ao mês de junho onde o
valor médio era de R$ 7,03, logo, verificamos um aumento médio de 9%.
O Procon informa que além da notificação para apresentação das notas
fiscais de venda, também são solicitadas notas fiscais de compra, para
verificação das margens aplicadas sobre a venda do combustível, lembrando
que o Procon não determina preço de venda, porém, por ser um produto
essencial, verificamos as variações de margem, e caso seja constatado
alguma abusividade ou mudança de preço injustificado, o posto é autuado.
Informamos ainda que procedemos com a notificação dos estabelecimentos
que comercializam combustível para cumprir o Decreto Federal 11.121 de
06 de julho de 2022, o qual determina que os postos revendedores de
combustíveis automotivos deverão informar aos consumidores, de forma
correta, clara, precisa, ostensiva e legível, os preços dos combustíveis
automotivos praticados no estabelecimento em 22 de junho de 2022, de
modo que os consumidores possam compará-los com os preços praticados
no momento da compra.
O Procon Rio Verde está realizando também fiscalizações sobre a qualidade
e quantidade de combustível em vários postos da cidade, aleatoriamente.
Ressaltamos que, caso algum consumidor queira realizar alguma denúncia,
deverá entrar em contato pelo número de telefone, (64) 99217-2783 ou no
fixo (64) 3602-8600, e formalizar sua demanda.

Ana Carolina Martins Vieira da Silva
Coordenadora do Procon Rio Verde Go
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