
PREFEITURA DEPOSITARÁ VALOR DA CESTA BÁSICA PARA SERVIDORES NESTA SEXTA-FEIRA

Na tarde desta quarta-feira (8), a Prefeitura de São Carlos, através da secretária municipal de
Administração e Gestão de Pessoal, Ana Maria Ponce, anunciou que neste mês os servidores
receberão o valor da cesta básica em dinheiro. Acompanhada do presidente do Sindspam,
Adail Toledo, a secretária Ana Ponce explicou que a Prefeitura teve problemas com a empresa
responsável pelo fornecimento das cestas básicas.

Recentemente, a ROCA – Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda solicitou que a Prefeitura
autorizasse o reajuste do contrato, argumentando prejuízo em função do aumento de preços
dos itens da cesta. Apesar da empresa comprovar os prejuízos com o fornecimento da cesta, a
Prefeitura fez uma avaliação jurídica do caso e constatou que não é possível atender a
solicitação de alteração dos preços.

Para não prejudicar os servidores municipais, a Prefeitura abriu imediatamente uma nova
licitação. Uma empresa foi declarada vencedora e outra apresentou recurso. Ana Ponce
explicou que como é preciso aguardar os prazos para a apresentação da documentação de
uma empresa e o recurso da outra, não será possível concluir a licitação e entregar as cestas
básicas até o quinto dia útil deste mês como sempre acontece. “Para que nossos servidores
não sejam prejudicados, nós depositaremos o abono correspondente a cada faixa salarial
nesta sexta-feira (10). Nós sabemos da importância da cesta básica para os servidores e por
esse motivo estamos tomando todas as providências para a conclusão do processo e
restabelecimento do fornecimento no menor prazo possível”, salientou a secretária municipal.

Atualmente, a Prefeitura de São Carlos fornece 3.300 cestas básicas. Durante a coletiva, o
presidente do Sindspam, Adail Toledo, informou que o sindicato estudará a possibilidade de
fornecer as cestas básicas para os servidores municipais. Neste caso, os servidores deverão
fazer a aquisição da cesta básica diretamente no sindicato.
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