
t022

Portanto, é necessário que seja readequado o valor registrado na ata de registro

de preço n9/2021 relativo ao produto açúcar 5kg (item 0l do lote 002) de R$12,40

(doze reais e quarenta centavos) para R$14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) e o

produto arroz 5kg (item I lote 008) de R$20,00 ( vinte reais) para 25,00 ( vinte e cinco

reias) como forma de garantir uma contraprestação justa e adequada.

A ideia de Equilíbrio significa que em um contrato adminisfativo os encargos

do contrato devem equivaler ao que pela administração . Por isso se fala na

existência

previsão

Federal:

ituição

AÍt. 37. A adminiiúação
União, dos Eíados, do

de

e,

t...1

X)(l - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão conlratados mediante processo de licitação pública
que ass€gure igualdade de condições a todos os concorÍe es, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condiçôes efetivas da
propost4 nos termos da lei, o qual somente permitiró as exigências de
qualificaçâo técnica e econômica indispensáveis à garanlia do cumprimento
das obrigações.

As condições efetivas da proposta devem ser entendidas como a manutenção do
status de contÍato factível que permite a contratada adimplir seus custos de

fornecedores, custos administrativos, transporte, impostos e lucros.

E para regulamentar refedda túela constitucional, a lri de licitações

8.666193 determinou que:

Art. 65. os contrdos Írgidos por csa Lei poderío ser arterados, com as devidas justificativas, ms
seguintcs carcs:

III- DIREITO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO.FINANCEIRO
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d) para reíabelecer a rclação que as partes pacluaram inicialmente entre os
encargos do coúralado e a retribuigão da administração para a justa
remuneraçâo da obra, serviço ou fomecimcnto, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contÍato, nE hipótese de sobrevirem
faros imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis,
retardadores ou impcditivos da execução do ajustado, ou, aind4em caso de
força maior, caso foíuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
exlraordinária e etracontratual.

Art. I 7. Os preços registrados poderâo ser revistos em decorrênc ia de evenlual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato oue eleve o custo dos
servicos ou bens regisrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fomecedores, observadas as disposiçôes contidas na
alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n. 8.666, de l993.

Assim, encontramos claro existem duas sda

ata; para

de fato q

empresa

em ruzão

que a

amente, é legalrnente amparado e

consubstanciado em provas, que Seguem anexas.

Extrai-se do entendimento do TCU acerca do tema:

Conforme se observa, resta demonstrada a ocorência de faro imprevisível, que

seja, a ocorÍência da pandemia mundial da covid-Ig, o aumento do preço do dólar
totalmente fora dos padrões, ocasionando aumento do preço dos produtos.

Portanto diante da evidência de desequilíbrio econômico financeiro, entre
despesas e receita, outra não pode ser a conduta da contratante senão a de revisar os

valores pactuados na ata de registro de preços n'9/2021 a fim de que a Requerente tenha

t...1

Outrossim, é necesúrio que seja realizada leitura do Decreto 7.892n013 que

regulamenta o sistema de registro de preços. Assim, apontamos que no Art.l7,
encontramos a seguinte disposição:

'?ara quc possa ser pronrovido reequilíbrio econômico financeiro, de um
contato é necesúrio a ocorrência de fatos imprevisiveis, ou previsíveis poÉm
de consequências incalculáveis, retaÍdadores ou impeditivoi da execução do
ajustado, ou, ainda de força maior, caso foíuito ou fato do príncipe, que
configure álea econômica extraordinária e extracontratual. tôU Àcordao
16712015 - Segunda Câmara.
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condições de dar continuidade ao fornecimento dos produtos com base nos princípios do

equilíbrio, boa Íé e segurança jurídica. Eis a lição do TCU:

Em caso análogo, de variação de preços do contrato, o STJ (REsp

1.433.434) iâ decidiu pela viabilidade e necessidade de readequação do valor.

"Logo apos a cclebração do çonEato entre a empresa e adminisração públic
ocorreu a ado@ de nova política cambial que elevou de forma Inesperada
cotaçâo do amencano, reíando

€m que
ação da teoria

Inesperada
dâ equação

a extraord infuia e ottracontratual.
Justificando a indenização solicitada pelo recorrente.

ati mentos

q
a

e

\

Vale destacar ainda que o que â empresa Requerente pretende apenas cobrir os
custos e despesas parâ que possa fomecer os serviços para o órgão sem ter prejuízos.
Nessa toada, é pedido para que seja procedido o reequiríbrio econômico-financeiro dos
preços a fim de que seja deferido o varor de R$ 14,5O(quatorze reais e cinquenta centavos)
para o açúcar e R$25,00 ( vinte e cinco reais ) para o arroz firmado em ata.

IV- DO PEDIDO

Por todo exposto, requer que seja procedida a rcvisão dos valores contidos na
ata de registro de preços no 9t2021passando os valores de R$12,40 para R$14,50, (item

'Equilíbrio econômico financeiro, assegurado pela Constituição Federal,
consiste na manutençilo das condi@es de pagamento estabelecidas
inicialmente no conrato, de maneira que se mantenha estável a relagão entre
as obriga$cs do contratado e a justa retribuição da administração pelo
fomecimento de bem execução de obra ou prestação de serviço.,,
(TCU, Licitações e Conrraros, Orientaçôes e Jurisprudência do TCU, 4. edição
revisl4 dualizada e ampliada p. 8l l.)

"a imprevista

a,
I

/
7
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0l do lote 002) e R$20,00 para R$25,00 (item I do tote 008) de forma a cobrir

parcialmente as diferenças de valores suportadas pela Requerente, em vias de evitar a

inexequibilidade da mesma, em atenção ao princípio constitucional de equilíbrio

econômico-financeiro, ou altemativamente, o cancelamento dos itens na ata de registro

de preços.

Termos em que.

Pede deferimento

ÂLYSON SIONEI ^slnado 
dê Íoma digird pd

^rYson 
sloN€ 1lo00m

ANÍuNEs$9924ó12912 D'dG 2021'6 r' r 
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ALYSON SIDNEI TEODORO ANTUNES - COMERCIO DE ALIMENTOS E

DE LIMPEZA - EIRELI
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Açúcar bruto tem aumento
de 62 ,92o/o no preço ao ano
20 de ahril de 2021

Compartilhar

A produção de açúcar no Brasil preocupa os mercados diante da previsão
de queda da moagem de cana-de-açúcar da região Centro-Sul. No
entanto, de acordo com a S&P Global Platts, o período de embarque de
maio mostra que o preço FOB (Free On Board) de Santos fechou no 15
de abril em 16,39 centavos/lb, uma alta de 6,640/o na semana e alta de
62,920/o no ano.

O contrato de maio de açúcar na Bolsa de Nova York subiu LL,35o/o
entre 10 de abril, primeiro dia oficial da safra 2021-22 Centro-Sul, e 15
de abril.

Enquanto alguns traders sugeriram que o Centro-Sul do Brasil poderia
ter menos cana do que inicialmente estimado para esmagar e, portanto,
menos açúcar seria produzido, outros argumentaram que mesmo com
menos cana, o açúcar total permaneceria próximo aos 36 milhões de t
estimados principalmente no mercado.

A última atualização da S&P Global Platts Analytics, em 26 de março,
apontou para uma produção de açúcar no centro-Sul na safra 2O2l-22
em 35,6 milhões de toneladas, queda de 7o/o no àí1o, enquanto a
moagem de cana foi estimada em 590 milhões de toneladas, abaixo dos
606 milhões de toneladas da safra anterior.

A avaliação da S&P Global Platts aponta que é difícil medir o tamanho da
colheita nos primeiros 15 dias da nova estação de moagem e que,
portanto, qualquer volatilidade forte, como a observada nos últimos três
dias no contrato futuro de açúcar na Bolsa de Nova york, tem maior
probabilidade de estar refletindo um movimento técnico, onde corretoras
e fundos de hedge estão mudando suas posições.
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O preço da saca de 50 quilos de arroz subiu 109% no Rio Grande do Sul entre março,
quando começou a pandemia no Brasil, e setembro de 2020, de acordo com informações
do Cenlro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). E, mesmo com a
retração provocada pelo início da colheita, a cotação se mantém em um palamar 72o/o

superior ao do período antes da crise sanitária.

O gráo deve continuar valorizado ao longo de 2021, segundo avaliação de técnicos da
Companhia Nacional de Abaslecimento (Conab). lsso mesmo considerando uma reduÇáo
no consumo nacional do produto prevista em 200 mil toneladas, em decorrência da crise
econômica e da reduçâo substancial do valor do auxílio emergencial.

De acordo com a estatal, o preço da saca de 50 quilos deve ficar de R$ 72 a R$ 82 ao
longo do ano. Os valores são um pouco menores do que a cotaçáo recorde acima de RS
100 registrada em 2020, mas ainda muilo acima da media de R$ 50 registrada antes da
pandemia. Entenda quais Íoram os fatores que levaram a essa valorização do grão e que
devem continuar sustentando a cotaÇão em 2021 .

Leia também:

O ouê o aoro brasilêiro tem a ver com o lêmen?

O oue exolica a forte alta do oreÇo do arroz?

Colheita de arroz se inicia no RS. mas orecos mantêm alta
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1. Aumento do consumo do arroz

Consumidores chêgaram a pagar RS 40 pelo quilo do arroz no supermercado. (Fonte:
ShutterstocuJanine Passos/Reprodução)

O isolamento social e o pagamento do auxílio emergencial Ízeram as vendas de arroz
subirem 28% entre março e julho de 2020 no Rio Grande do sul, o maior prodúor nacional
do grão. Em 2021, o valor do auxílio pago pelo Governo Federal deverá ser menor, mas as
medidas restritivas continuarão em vigor, o que deve sustenlar a valorizaÇão do alimento.
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1033NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊructn truteRrua

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1510612021

Prezada Senhora,

Solicito parecer jurÍdico quanto à possibilidade de revisáo do preço
do Lote 2 - Açúcar Cristal 5 kg e Lote 8 - Arroz Agulhinha tipo 1, referente a Ata
de Registro de Preços n" 912021 , firmada em 1910412022, com vigência por 12
(doze) meses, decorrente do Pregão Eletrônico no 912021 , em atendimento a
solicitaçáo da Beneficiária da Ata, a empresa ALYSON SIDNEI TEODORO
ANTUNES - COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI,
inscrita no CNPJ sob n". 37.5"16.954/0001-61, conforme documentos anexos.

Atenciosamente,

E laine stina Lud os Sa tos
Set e Licitaçõesor

Rua Walfredo Biüencoun de Moraes. 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fa\ (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.56|.080/000 t-60
E-mail: licitacao 0nsb.pt4olfu - Nova Santa Barbara - paraná

PREFEITURA MUNICIPAL,

Sendo o quê se apresenta para o momento.
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Ilustríssimo Sr. Gestor do contrato

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

Nova Santa Bárbara, 22 de julho de 2021 .

Assunto: Pedido de reequilíbrio econômico financeiro

E
ALI ireito
privado Jataizinho,
Rua Piqu yson Sidnei
Teodoro CPF n " 098.246.129-12 vem mui respe ante de
vossa seúoria, apresentar financeiro ou nto
da ata de de preço dos registro 912021 o
que se faz termos.

I- BREVE RELATO DA CONTRATAÇÃO

Trata-se da ata número 9/2021 oriunda de pregão eletrônico n" 9t2021 no qual a

empresa Requerente teve participação. Ao Íim do processo licitatório, a Requerente se

sagrou vencedora de vários itens, dentre eles o item 072 que tem por objeto leite UHT
longa vida. o valor proposto para o fomecimento do item 072 quando da realização do

certame, fixado na ata foi de R$3,54 (três reais e cinquenta e quatro centavos). Ata está

com vigência de l2 meses.

A ata de registro de preços foi assinada pelo Requerente, e desde o início
de sua vigência a emprrsa tem cumprido fielmente com a entrega dos produtos.

Referente: Ata de Registro de Preços 9/2021
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E desde o transcurso temporal entre o oferecimento da proposta de pr€ços, e até a

data atual o segmento de gêneros alimentícios tem sofrido constantes reajustes, devido a

ocorrência de fatores imprevisíveis incalculáveis que inviabilizam a manutenção dos

preços inicialmente fixados em ata.

O preço orçado e registrado na ata de registros de preços não mais se

compactua com valor de mercado, uma vez que, conforme se comprova na

sequência o valor cotado na época da licitação sofreu uma alteração dástica e

não mais suprr os custos do contrato. Representando verdadeiro prejuízo para

empresa que não possui condições de suportar este ônus.

II- DESEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - REVISÃO DE PREÇOS

Neste ano de 2021 e até o presente momento, estamos sendo acometidos pela

pandemia da covid-19, que prejudicou a produção e distribuição de praticamente todos os

produtos do mercado; inclusive gêneros alimentícios.

O setor de gêneros alimentícios teve sua demanda aumentada, e

consequentemente os preços foram elevados. Dentre os fatores que ocasionaram

por fatores extemos tratando-se de , ca§o .tótalinente imprevisível. Primeiramente

precisamos destacar que o pregão que originou a ata de registro de preços n'912021.

Situações excepcionais e imprevisíveis causassem o aumento incomum do preço do

produto.

A necessidade de revisâo dos preços ofenados por esta Requerente

durante a licitação e conhrmados em ata de registro de preços se dá por razão

a lheia a sua rontale.

Ocorre que os insunros objeto da contratação estão su.ieitos a variação de preços

Tiveram que ser adotadas em todas as empresâs, principalmente indústrias,

critérios de higiene e segurança para os colaboradores e para a distribuição dos itens, que

por si só, já acarreta em encarecimento do produto.
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em aumento no preço do leite, podemos considerar: inflação, oferta e demanda,

aumento do dólar e aumento das exportações.

O preço do leite captado em maio e pago aos produtores em junho registrou

forte alta de 8% na "Média Brasil" líquida, indo para R$2,201/litro. Esse valor de junho

ficou 34,9% acima do registrado no mesmo período do ano passado, em termos reais, e é

um recorde para o mês, destaca levantamento feito pelo Cepea. No primeiro semestre

deste ano, o preço médio do leite recebido por produtores, de R$2,05/litro, supera em

33,60Á o do mesmo período de 2020.

Pesquisas do Cepea mostram que o concentrado subiu 4,4% de abril para

maio, acumulando alta de l2%o em 2021, influenciado pela valorização nos mercados de

grãos. O poder de compra do pecuarista leiteiro frente ao milho em maio caiu pelo quinto

mês consecutivo. Enquanto em abril eram precisos 48,97 litros de leite para adquirir uma

saca de 60 kg de milho (base Campinas -SP), em maio, foram necessários 49,46 litros.

Frente ajunho de 2020, a perda no r de compra chega a 36%. Atém do concentrado,

outros insumo adubos

e correti I te.

Os Íàtores mencionados,- acarr€tam por, cgnse,quência a majoração do preço do

leite, devido a tais variações toialmente imprevisíveis ê atípicas.

Tal fato pode ser averiguado pelas notas fiscais e documentos em anexo que a

empresa Requerente tem junto à este pedido; que comprova o aumento acima indicado

entre os valores. Não é possível negar o impacto que a pandemia da covid-19, inflação.

aumento cambial e a lei da oferta e da demanda, fatores totalmente imprevisíveis, estão

ocasionando na inviabilidade da manutenção da ata.

E ainda de se considerar que, quando do ceíame, a empresa Requerente ofertou

seu melhor preço, trabalhando no limite da sua margem, para oferecer um valor abaixo da

refeÉncia do órgão.

Poíânto, não se trata de tentativa de transferir o risco da atividade para o órgão,

mas sim manter o equilíbrio do preço registrado, mediante contraprestação justa e correta.

Assim como a elevação brusca do dólar e as consequências da pandemia são um fator
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imprevisível, as suas consequências também se tomam imprevisíveis pelo licitante ao

ofertar proposta durante o certame.

Nessa toada, para manter o equilíbrio contratual diante dessas ocorrências, existe

o Instituto da revisão de preços. Como dito anteriormente, o valor do produto desta

Requerente subiu consideravelmente nos últimos meses, por conta da pandemia mundial

da covid-I9, inflação e da alta do dólar. A empresa Requerente, é séria e comprometida

em atender este órgão, busca primeiramente obter a revisão de preços a fim de cumprir

suas obrigações. Manter uma relação contratual desproporcional fere todos os princípios

inerentes a boa relação contratual, o que deve ser sanado. A diferença de preços não pode

ser ignorada.

Por esta razão, não resta alternativa à Requerente que não seja pleitear a revisão

dos preços da ata de registro de preços no 9/2021. Tais falores não podem ser igaorados

pelo órgão. Devendo ser tratado com seriedade, porquanto coloca em risco a subsistência

da própria empresa, bem como a exequibilidade da entrega dos produtos solicitados. A

Requerente tem plena consciência poÍância dos produtos para este bem como

desej a mante rmpor a

execução

estamos diante de um cenário alarmante colocando

a empresa sobre risco de falência e trabalha.dores demitidos. Como poderia este órgão

diante de situação tão grave, ignorar o pedido de revisão, agravando ainda mais as perdas

da Requerente. Mantendo uma relação desleal e desproporcional entre o valor pago e o

valor real do produto.

Essa empresa trata-se de uma microempresa e o prejuízo oriundo da manutenção

dos preços registrados na ata pode significar prejuízos irreparáveis. É temerário manter a

continuidade da relação com este órgão sem que a equação econômica-financeira

prevaleça, dando espaço a preços irrisórios e insuficientes a manter as despesas mínimas

da empresa contratada.

Portanto, é necessário que seja readequado o valor registrado na ata de registro de

preço no 9/2021 relativo ao produto leite UHT longa vida (item 072) de R$3,54 (três reais

e cinquenta e quatro centavos) para R$4,47 (quatro reais e quarenta e sete centayos) como

forma de garantir uma contraprestação justa e adequada.

dos

t
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III- DIRETTO AO REEQUILiBRIO ECONÔMICO.FINANCEIRO

A ideia de Equilíbrio significa que em um contrato administrativo os encargos do

contrato devem equivaler ao que é pago pela administração. Por isso se fala na existência

de uma equação econômico-financeira. Trata-se de um direito com expressa previsão e

proteção constitucional, insculpido no artigo 37, inciso 2l da Constituição Federal:

Aí. 37. A administração pública direta e indircta de qualquer dos Poderes da
União, dos E do Distrito Federal e dos MunicÍpios obedecerá aos
princípios de eficiência

s,

compras e

condi@es
condições

igualdade de

de pagamenlo, mantidas as

ivas da propost4 nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências lificaçâo
técnica e econômica indispens.áve is à garantia do cumprimento

tla proposta devem seiAs efetivas utenção do

status de te custos de fomecedores,

custos administrativos, transporte, postos e lucros.

E para regulamentar referida tutela constitucional, a lri de licitações

8.666/93 determinou que: An. 65. Os contratos regidos por esra Lei poderão ser aherados, com as
devidas justificativas, nos seguintes casôs:

t...1

d) para restabelecer a relação que as paíes pactuaÍam inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa
remuÍl€ração da obr4 serviço ou fomecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio ecoúmico-financçiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsíveis porém de conseqÍiências incalculáveis,
retaÍdadores ou impedíivos daexecução do ajustado, oq aind4em caso de força
maior, caso foíuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordináÍia e erÍracontratual.

tl

das obrigações.
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Outrossim, é necessário que seja realizada leitura do Decreto 7.8922013 que

regulamenta o sistema de registro de preços. Assim, apontamos que no Art.l7,

encontramos a seguinte d isposição:

Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato oue eleye o custo dos
servicos ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fomecedores, observadas as disposições contidas na
alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n' 8.6ó6, de 1993.

Assim, encontramos claro que existem duas hipóteses para revisão dos preços da ata;

para reduzir em virtude da redução do valor no mercado, ou para aumentar, em râzão de

fato que eleve os custos para a empresa. É exatamente nesta segunda hipótese que a

empresa se sustenta para realizar seu pedido que, obviamente, é legalmente amparado e

consubstanciado em provas, que seguem anexas.

Extrai-se do entendimento do TCU do tema:

iro, de um
porem

Yels, ou impeditivos da execução do
ajustado, ainda de força caso fonuito ou fato do rpe, que
configure_.
t6? t20t 5 ,

Acordão

-
Conforme se observa, resta demonstrada a ocorrência de fato imprevisível, que

seja, a ocon€ncia da pandemia mundial da covid-I9, o aumento do preço do dólar

totalmente fora dos padrões, ocasionando aumento do preço dos produtos.

Portanto diante da evidência de desequilíbrio econômico financeiro, entre

despesas e receita, outra não pode ser a conduta da contratante senão a de revisar os valorss
pactuados na ata de registro de preç os n' 912021 a fim de que a Requerente tenha condições
de dar continuidade ao fomecimento dos produtos com base nos princípios do equilíbrio,
boa Íé e segurança jurídica. Eis a lição do TCU:

I
I

-l(

/
r)§)

't
l Í!

de
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"Equilíbrio econômico financeiro, assegurado pela Constituição Federal,
consiste nâ manutenção das condições de pagamento eslabelecidas inicialmente
no contralo, de maneira que se mantenha estável a relação entre as obrigações
do conti?tado e a justa reÍibuiçâo da administração pelo fornecimento de bem
execução de obra ou prestação dc s€rviço."
(TCU, Lichações e CoúÍâtos, Orientaçôes e Jurisprudência do TCU, 4'edição
revista atualizada e ampliada p. E! l.)

Em caso análogo, de variação de preços do contrato, o STJ (REsp

1.433.434) já decidiu pela viabilidade e necessidade de readequação do valor.

"Iogo apos a celebração do contrato entre a empresa e administração pública,
ocorreu a adoção de nova política cambial que elevou de forma lnesperada a

cotação do dólar amêricano, restando caracterizada "a imprevista e imprevisível
alteração do ambiente financeiÍo presente do tempo em que formulou a proposta
de preços [...] Concluiu, por fim pela aplicação da teoria da imprevisão, tendo
em vista que a vaÍiação cambial significativa Inesperada onerou excessivamcnte
o contratado e ocasionou o rompimento da equação econômimfinanceira,
tratando-se dc álea extrmrdinária c eíracontratual. Justificando a indenização
solicitâda pêlo ÍÊconeltc.

Vale destacar ainda que a e Req s custos e

despesas

é pedido

que seja

toada,

osafimde

ls e quarenta e sete centavos) para o leite

UHT longa vida firmada em ata.

ÉiP

IV- DO PEDIDO

Por todo exposto, requer que seja procedida a revisão dos valores contidos na ata

de registro de preços n' 912021 passando os valores de R$3,54 para R$4,47 (item 072) de

forma a cobrir parcialmente as diferenças de valores suportadas pela Requerente, em vias

de evitar a inexequibilidade da mesma, em atenção ao princípio constitucional de equilíbrio
econômico-financeiro, ou altemativamente, o cancelamento dos itens na ata de registro de

preços.

o

7
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Termos em que.

Pede deferimento

ALYSON SIDNEI

TEODORO

ANTUNES:098246

Âr3inâdo de íoím. digitàl poí
ALYSON SIDNEITEODORO

l612:02

912 -0!'m'

ALYSON SIDNEI TEODORO ANTIjNES - COMERCIO DE ALIMENTOS E

MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI
Alyson Sidnei Teodoro Antunes sócioproprietário CPF:

098.246.129-12
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O preço do leite captado em maio e pago aos produtores em junho

registrou forte alta de 87o na "Média Brasil" líquida, indo para

RS2,201/litro. Esse valor de junho ficou 34,97" acima do registrado no

mesmo período do ano passado, em termos reais, e é um recorde
para o mês, destaca levantamento feito pelo Cepea. No prímeiro

semestre deste ano, o prêço médio do leite recebido por produtores,

de RS2,05/lítro, supera em 33,67" o do mesmo período de2020.
Pesquisas do Cepea mostram que o concentrado subiu 4,4"t de abril
para maio, acumulando alta de 12o/oem 2021, influenciado pela

valorização nos mercados de grãos. O poder de compra do pecuarista

leiteiro frente ao milho em maio caiu pelo quinto mês consecutivo.

Enquanto em abril eram precisos 48,97 litros de leite para adquirir
uma saca de 60 kg de milho (base Campinas -SP), em maio, foram
necessários 49,46 litros. Frente a junho de 2020, a perda no poder de

compra chega a 367". Além do concentrado, outros insumos também
encareceram em2O21 , como a suplementação mineral e adubos e
corretivos, que se valorizaram 10o/o e 24o/o no acumulado do ano,

respectivamente.
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