
Gestão de Alimentos 
na Esfera Pública



Apresentação

A Lemobs é uma startup que desenvolve soluções para governo (govtech).A empresa está sediada no 
parque tecnológico da Coppe UFRJ. Nesse documento será descrita a solução para Alimentação Escolar, 
parte da plataforma SIGELU de soluções para cidades.

Nossa motivação é melhorar a gestão da alimentação escolar em mais de 180 mil escolas da rede 
pública do Brasil. São escolas estaduais e, principalmente, municipais que recebem recursos federais 
para garantir alimentação a mais de 40 milhões de alunos por ano. Nosso principal foco é reduzir o 
desperdício de alimentos e garantir uma alimentação saudável e adequada para crianças, jovens e 
adultos.

A nossa solução automatiza as várias etapas do processo respeitando o marco legal do Programa 
Nacional Alimentação Escolar - PNAE, que possui mais de 80 normativos desde tabelas nutricionais, 
até a prestação de contas.



Apresentação

A solução consiste em software e aplicativo integrados, que permitem a gestão da alimentação escolar 
de acordo com as diretrizes do PNAE, incluindo a gestão de cardápios, per capita nutricional, gerencia-
mento de estoques e custos, controle e aprovação de pedidos solicitados/recebidos, testes de aceitabi-
lidade e qualidade dos alimentos, além de ferramentas para acompanhamento nutricional dos alunos, 
que permitem registrar dados de saúde, alergias, intolerâncias e outras condições auxiliares ao planeja-
mento e execução da oferta alimentar nas escolas.

Com a identificação dos perfis dos alunos, as nutricionistas conseguem elaborar e disponibilizar cardá-
pios e receitas para escolha das escolas, que realizam seus pedidos de maneira automatizada através 
do aplicativo, gerando mais transparência e facilidade de gestão ao permitir o controle e visualização de 
todo o processo por parte dos envolvidos (Secretaria de Educação, equipe de nutrição e diretoria esco-
lar), desde a disponibilização dos cardápios até a entrega pelos fornecedores.

Em suma, a solução promove eficiência, agilidade e transparência ao processo de gestão da alimenta-
ção escolar, facilita o controle de estoques e a solicitação e recepção de pedidos da Agricultura Familiar, 
reduz o desperdício de alimentos, automatiza o controle da qualidade nutricional da alimentação e o 
acompanhamento do desenvolvimento das crianças e adolescentes.



Desafios da Administração Pública

O objetivo primordial da Administração pública é trabalhar em favor do interesse da coletividade e para 
tanto não basta somente colocar o serviço em funcionamento, é um dever constitucional que o mesmo 
seja prestado com eficiência aos cidadãos que administra, ofertando-os com qualidade e responsabili-
dade com os gastos públicos, evitando o desperdício e preservando os já escassos recursos estatais.

Para alcançar a eficiência, a tecnologia tem sido nos últimos anos o maior aliado dos servidores públicos 
comprometidos com trabalhos de excelência. Incorporar a tecnologia nos processos de prestação dos 
serviços público é fator crucial para o sucesso da Administração Pública em cumprir o Princípio Consti-
tucional da eficiência.

Desde então a tecnologia vem avançando de forma exponencial, o que por muitas vezes acaba dificul-
tando a atualização dos órgãos às mesmas, uma vez que não possuem a mesma liberdade dos entes 
privados em suas contratações.



Desafios da Administração Pública

Dentro deste contexto surgem as "GovTechs" (governo + tecnologia) que promovem a transformação 
dos governos, pela união entre inovação tecnológica e as demandas governamentais.

Segundo o relatório “As Startups GovTech e o futuro do governo no Brasil”, elaborado pelo BrazilLAB em 
parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF, “o conceito de GovTech (governo + 
tecnologia) representa a aplicação eficiente de soluções tecnológicas inovadoras aos serviços de inte-
resse público, como forma de impactar positivamente as políticas públicas e alcançar melhorias efetivas 
e de larga abrangência à vida dos cidadãos. [...] a visão do que é GovTech deve ser feita de forma sistê-
mica, representando o ecossistema em que os governos colaboram com as startups e outros atores 
que usam inteligência de dados, tecnologias digitais e metodologias inovadoras para entregar produtos 
e serviços voltados para a solução de problemas públicos”.
(Fonte: https://brazillab.org.br/noticias/o-que-e-govtech).



Instrumentos que Regem as Compras Pública

A administração Pública está vivendo um período de transição e coexistência de leis quando o tema é 
compras públicas. Três leis que ainda regem o tema, a Lei nº 8.666/1993, que era, até então, a lei geral 
de licitações e contratos, a Lei nº 10.520/2002, conhecida como a lei do pregão e a Lei nº 12.462/2011, 
do Regime Diferenciado de Contratações, foram consolidadas pela nova Lei de Licitações, a Lei nº 
14.133/2021.

Apesar da Nova Lei de Licitações já estar em vigor, muitos entes públicos ainda utilizam as antigas 
normas, visto que foi dado um período de transição de dois anos para que elas coexistam.

Ambas as normas gerais possuem previsão de contratação direta, que dispensa o processo licitatório 
formal, seja para os casos de emergência e calamidade pública, bem como para as consideradas contra-
tações de Pequeno Valor.

Para as contratações de Pequeno Valor, as normas possuem tetos distintos para sua contratação sendo 
R$17.600,00 para a antiga (Lei nº 8.666/1993) e R$50.000,00 para a nova norma (Lei nº 14.133/2021). 

Verifique se o seu órgão já utiliza a lei 14.133/21, desta forma poderemos apresentar uma proposta 
com mais recursos tecnológicos.



Passo a passo para o processo de contratação.

1. Identificar a demanda
Seu Município/escola faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)? 

Se não e caso tenha interesse de participar, sua escola precisará estar cadastrada no Censo Escolar 
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), para 
receber auxilio Federal através do Fundo Nacional de Alimentação Escolar (FNDE) saiba como em 
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-sobre-o-programa/pnae-sobre-o-pnae .



Passo a passo para o processo de contratação.

1. Identificar a demanda
Seu Município possui um Sistema de Gestão da Alimentação Escolar com foco na segurança alimentar, 
adequação nutricional, desenvolvimento infantil, redução do desperdício e apoio a agricultura familiar? 
Saiba que existem requisitos a serem cumpridos para a manutenção das escolas no PNAE, como por 
exemplo o teste de aceitabilidade e a reserva de 30% dos recursos destinados à alimentação escolar 
para a agricultura familiar.

Ademais, você sabia que a ONU em 2015, na Cúpula das Nações Unidas definiu 17 Objetivos para o 
Desenvolvimento Sustentável, as chamadas ODS´s ?!?! Eles compõem a agenda 2030, que engloba 169 
metas a serem cumpridas pelos países membros entre o período de 2015 a 2030 e várias delas estão 
relacionadas com a alimentação. Veja em http://www.ods.cnm.org.br/agenda-2030.

Nossa solução busca estar relacionada a seis destes objetivos, apoiando diretamente em seu alcance 
dentro da Alimentação Escolar. Baixe aqui material dos objetos abordados. www.www



Passo a passo para o processo de contratação.

2. Realizar Pesquisa de Mercado
Uma vez identificada a demanda, necessário se faz realizar uma pesquisa no mercado para identificar 
empresas que possam oferecer sistemas que atendam às necessidades identificadas em sua demanda, 
esta etapa visa definir as características daquilo que se pretende contratar, com isso será possível 
verificar as condições e as especificações no mercado fornecedor, do objeto que se pretende adquirir.

A Lemobs disponibiliza em seu website informações completa acerca da solução de Gestão da Alimen-
tação, acesse www.lemobs.com.br.



Passo a passo para o processo de contratação.

3. Elabore um Termo de Referência
--



Passo a passo para o processo de contratação.

4. Solicitar Proposta Formal
Feita a pesquisa de mercado e ciente das necessidades, faz-se necessária a solicitação de proposta 
formal para selecionar a melhor proposta.

A Lemobs terá muito prazer em apresentar sua proposta. Entre em contato conosco através de nosso 
canal www.xxxxxxxxx. , ficaremos honrados em atendê-los.



Passo a passo para o processo de contratação.

5. Checar habilitação do Fornecedor
Outra etapa fundamental é a checagem do nível de habilitação do possível fornecedor que deve ser 
realizada mesmo na hipótese de dispensa de licitação por pequeno valor, verificando se a empresa é 
cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), suas certidões, atestados 
técnicos dentre outros.

Objetivando estar sempre apta para prestação dos trabalhos à Lemobs confiados, mantemos sempre 
atualizadas as Certidões de Regularidade e os Atestados de Capacidade Técnica para pronta apresenta-
ção quando necessário



Passo a passo para o processo de contratação.

6. Elaborar/Assinar Contrato
De posse da melhor proposta do fornecedor habilitado para prestação do serviço, é feito o contrato para 
sua assinatura.

Obs: Estes passos são básicos para contratação direta por dispensa baseados em pequeno valor, consulte 
sempre sua área de compras para auxiliá-lo nas contratações.


