
BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SERÁ REFORMADO

   

  

   A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, vai
reformar o Banco Municipal de Alimentos e a cozinha piloto. Para fazer o serviço foi necessário
abrir um processo licitatório na modalidade Convite N° 22/2019, Processo Nº 8479/2019. O
valor estimado era R$ 227.054,68, porém a empresa vencedora apresentou proposta no valor
de R$ 172.999,99.

  

    

  

   No Banco Municipal de Alimentos os produtosadquiridos, a maioria da agricultura familiar,são
recepcionados, selecionados, divididos em porções, processados, embaladose distribuídos
gratuitamente. Os produtos são enviados para a merenda escolar e para preparar as refeições
que são servidas nos restaurantes populares.O banco funciona na sede da Secretaria junto ao
Pavilhão São Carlos Exposhow e semanalmente são adquiridos semanalmente 20 toneladas
de hortifruti dos agricultores familiares de São Carlos e região.

  

    

  

   Cozinha piloto -No local são preparadas as refeições que são servidas no almoço do
Restaurante Popular da Vila Irene, em média 280 refeições por dia e do jantar que é servido no
Restaurante Popular do Cidade Aracy, cerca de 380 refeições/dia. A comida é transportada em
veículo especial seguindo todos os padrões de segurança, aquecimento, refrigeração e
acondicionamento.
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   A Secretaria de Agricultura e Abastecimento também é responsável pela distribuição diária
de 1.290 kits de café da manhã que são oferecidos para trabalhadores rurais cadastrados e
para servidores públicos braçais.

  

    

  

   “Em breve vamos inaugurar mais uma nova unidade do restaurante popular no Antenor
Garcia com a oferta de 500 refeições por dia, portanto a demanda dos dois locais vai aumentar,
além disso, faz muito tempo que não era realizada nenhuma melhoria. São locais que
armazenam alimentos e onde são preparadas as refeições, portanto requer sempre um
cuidado maior”, explica o secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho.

  

    

  

   Novo veículo – A Prefeitura de São Carlos também está adquirindo, via licitação (Pregão
Eletrônico N.º 045/2019 - Processo N.º 9115/2019), um novo caminhão baú refrigerado para o
Banco Municipal de Alimentos, por meio de convênio entre o município e o Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário. O processo já foi homologado e a proposta vencedora foi de
R$ 216.999,00.

  

    

  

   (09/09/2019)
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