REAJUSTAMENTO DO MATERIAL ASFÁLTICO
O aumento dos preços dos materiais betuminosos nos últimos anos comprometeu o
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
Recentemente, a Petrobras determinou, por meio do Comunicado MC/CPE/CIA –
028/2017, o aumento médio de 12% sobre o preço dos produtos asfálticos. Ademais, por
meio do Comunicado MC/CPE 044/2017, alterou a política de preços para ligantes
asfálticos, vinculando reajustes mensais, os quais já foram anunciados a partir do
Comunicado MC/CPE/CIA 032/2017.
Considerando urgente a definição de medidas que reestabeleçam o equilíbrio dos contratos
e que assegurem o desenvolvimento dos empreendimentos, o SINICON tem informado as
autoridades sobre os danos resultantes da majoração dos produtos asfálticos e sobre
potenciais irregularidades na execução de obras.
Por meio comunicados remetidos às empresas filiadas ao SINICON, foram relatadas
reuniões com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
23 de janeiro de 2018
O SINICON, nesta segunda-feira (22/01), reuniu-se com o Diretor-Executivo do DNIT, Sr.
Halpher Rosa. O propósito da reunião foi dar seguimento a discussão sobre os aumentos
dos preços dos materiais betuminosos.
O DNIT estuda viabilizar o pagamento do material asfáltico mediante a apresentação de
Nota Fiscal, com incremento do BDI. Trata-se ainda de uma potencial solução, a ser
discutida em reunião da Diretoria do DNIT nesta terça-feira (23/01).
A autarquia observa que essa solução poderia implicar a indevida majoração dos preços
dos materiais betuminosos pelos distribuidores. Portanto, considera necessária a prévia
interlocução do Ministério dos Transportes e do próprio DNIT com a Agência Nacional do
Petróleo (ANP), visando à regulação da atividade das distribuidoras, especialmente no que
tange à adequação dos preços dos materiais ao mercado. Ademais, avalia-se a
estruturação técnica dessa medida, inclusive para discussões com o TCU.
Comentou-se que, sobretudo em razão do reiterado diálogo do Ministro dos Transportes e
o Presidente da Petrobras, a companhia reavaliará o timing de implementação da nova
política de reajustes.
O SINICON buscará diálogo com a ANP para informar sobre a temática.

19 de janeiro de 2018
O SINICON se reuniu nesta quinta-feira (18/01) com o Diretor-Geral do DNIT, Sr. Valter
Casimiro, dando continuidade às discussões acerca dos efeitos dos aumentos dos preços
dos materiais betuminosos.
Participaram da reunião Alexandre Cunha Guedes e Ronald Velame, Presidente e Diretor
do SINICON-BA, respectivamente, e Havilá da Nóbrega, Diretor de Relações Institucionais
do SINICON.
A oportunidade serviu para (1) discussão de uma medida específica em relação à recente
política de preços da Petrobras, visando a manutenção do equilíbrio dos contratos, e (2)
estabelecimento de uma agenda mais ampla sobre a definição dos preços referenciais dos
produtos asfálticos e sobre problemas associados à distribuição. Independentemente de
potencial decisão do Conselho da Petrobras sobre a aplicação da nova política de preços,
faz necessária uma medida que equacione os reajustes acumulados até o presente.
O Diretor-Geral do DNIT reconheceu a urgência da questão, que, em sua visão, poderá
inclusive comprometer o cronograma execução de empreendimentos. Informou que o DNIT
tem dialogado com o TCU em torno de uma solução que viabilize o reequilíbrio dos
contratos. Há, contudo, restrição legal acerca da periodicidade de reajustamento dos
contratos.
O SINICON participará das discussões com equipe da autarquia e subsidiará tecnicamente
o diálogo com outros órgãos envolvidos.

