
PREFEITURA VAI ABRIR MAIS UMA UNIDADE DO RESTAURANTE POPULAR

   

  

   A unidade 3 será instalada no bairro Antenor Garcia

  

    

  

   A Prefeitura de São Carlos, por meio da Comissão Permanente de Licitações, publicou na
edição 1390, a abertura de licitação, Pregão Eletrônico 047/2019, Processo 9099/2019, para
aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a unidade 3 do Restaurante Popular
que será inaugurada na rua Jayme Bruno, 55, no bairro Antenor Garcia.

  

    

  

   Os envelopes referentes a esta licitação serão recebidos e protocolados até às 8h do próximo
dia 14 de junho na Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios, no Paço Municipal, na rua
Episcopal, 1.575, 3º andar, no Centro, sendo posteriormente abertos pela Comissão
Permanente de Licitações em sessão de disputa de preços que terá início às 9h30. O edital
completo ser obtido por meio dos sites www.licitacoes-e.com.br ou http://servicos.saocarlos.s
p.gov.br/licitacao .

  

 1 / 3

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://servicos.saocarlos.sp.gov.br/licitacao
http://servicos.saocarlos.sp.gov.br/licitacao


PREFEITURA VAI ABRIR MAIS UMA UNIDADE DO RESTAURANTE POPULAR

    

  

   O valor estimado é de R$ 202.952,04, sendo que R$ 145 mil são provenientes de emenda
parlamentar do vereador Paraná Filho, hoje titular da pasta da Agricultura e Abastecimento,
para aquisição de equipamentos para montagem da cozinha e mobiliários, além de pratos,
talhares, copos, bandejas, máquina de lavar louças e pista acondicionamento das refeições. O
prédio já está sendo locado pelo município. Desse total,

  

    

  

   De acordo com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho, a unidade do
Antenor Garcia vai ter capacidade para fornecer 500 refeições por dia. “Vamos oferecer café da
manhã para os trabalhadores rurais e jantar para a comunidade em geral. A refeição vai ter o
custo de R$ 1,00 para a população, mesmo valor cobrado nas unidades do Cidade Aracy e da
Vila Irene. Crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência não pagam. Acreditamos
que em agosto o novo restaurante já esteja aberto ao público”, explicou Paraná Filho.

  

    

  

   No Restaurante Popular do Cidade Aracy,localizado na rua Vicente Laurito, nº 48, é servido
café da manhã para os trabalhadores rurais das 5h às 7h e jantar, entre 18h e 19h30. Na Vila
Irene, localizado na rua Joaquim Inácio de Moraes, nº 209,o restaurante é aberto na hora do
almoço, de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 13h. O cardápio será o mesmo para as três
unidades.

  

    

  

   (07/06/2019)
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