Sistema de Gestão da Alimentação Escolar
FACILIDADE DA INTERNET

O SAESC - Sistema de Gestão da Alimentação Escolar é uma
O acesso e a atualização do sistema ferramenta aderente às resoluções do Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE, que viabiliza a padronização crescente de procedimentos
são realizados pela INTERNET.
operacionais, tais como: elaboração de cardápios escolares, especificação
CARDÁPIOS PADRONIZADOS E
técnica dos alimentos, definição de percaptas, previsão de compras, ordens
ESCOLARIZADOS
de fornecimento, distribuição e utilização de alimentos nas escolas, entre
O Responsável prepara os cardápios
outros.
de acordo com a realidade local e
regional e rapidamente realiza as
alterações, se necessário.

A utilização da ferramenta tem como um dos resultados a
padronização dos cardápios e, consequentemente, a redução de custos.
Aliado às orientações repassadas às escolas para que realmente cumpram os
AGILIDADE NO PROCESSO DE
LICITAÇÃO E COMPRA DIRETA DA
cardápios definidos através da ferramenta, é possível elevar a qualidade
AGRICULTURA FAMILIAR
alimentar dos alunos. As quantidades adequadas e uso de recursos públicos
A pauta de licitação e a previsão de otimizados para a aquisição dos alimentos, resultam positivamente no valor
contratos da Agricultura Familiar, nutricional ofertado aos alunos da rede pública.
são geradas de acordo com os
cardápios.
CONTROLE DE COMPRAS SEM
EXCEDER O ORÇAMENTO
As ordens de compras e
fornecimento são preparadas de
acordo com os cardápios e
percaptas definidos, garantindo a
utilização de recursos dentro do
orçamento estipulado.
CONTROLE DE ESTOQUE NO
DEPÓSITO E NAS ESCOLAS

A automatização facilita e agiliza a realização de algumas atividades
até então manuais. Como exemplo, a geração dos quantitativos de alimentos
para o cardápio do dia, controle de entrada e saída de alimentos, geração de
relatórios de acompanhamento, utilização dos alimentos e dos recursos
financeiros disponíveis.
Os processos de compras mensais são realizados com rapidez e
agilidade para que as entregas ocorram dentro dos prazos previstos,
eliminando a possibilidade de descontinuidade ou inconstância no
fornecimento da alimentação aos alunos.

A movimentação de alimentos entre
o depósito e as escolas é controlada Melhora significativa na qualidade
nas duas pontas.
e quantidade dos alimentos
MAIOR AGILIDADE N A PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A Entidade Executora passa a
contar com um grande auxílio na
elaboração da prestação de contas.

servidos aos alunos.
Automatização dos principais
processos de compra e distribuição
de alimentos.

Agilidade e facilidade na preparação
da Prestação de Contas.
Responsáveis mais envolvidos com
o
planejamento
e
acompanhamento da execução
dos cardápios.

Acompanhamento e Controle do
Relatórios gerenciais e operacionais.
saldo de contratos.

Sistema de Gestão da Alimentação Escolar
Após o processo de compra, os demais procedimentos, como
RESPONSÁVEL TÉCNICA

recebimento e distribuição são totalmente realizados por meio da
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INTERNET, facilitando a obtenção e visualização de todas as informações

SUPORTE TÉCNICO

concebida, em ideal, pelo respeito ao direito de acesso dos alunos a uma

Atendimento em primeiro nível ao
Responsável da Entidade Executora,
realizado por especialistas utilizando
E-mail, WEB ou Telefone.

alimentação digna e saudável possibilitando a visibilidade da utilização dos

necessárias sobre as escolas e o depósito central. A ferramenta SAESC foi

recursos. Trata-se de automatizar todos os processos possíveis que
envolvem a Alimentação Escolar.

TEMPO DE INATIVIDADE ZERO

O objetivo principal é auxiliar os responsáveis a preparar cardápios

O sistema é acessível durante 24
horas por dia, 365 dias por ano.

adequados, baseados em parâmetros nutricionais. Outro objetivo é ajudar

CUS T O B AI XO

tomando as ações necessárias em curto espaço de tempo.

O custo é baixo comparado a
licenciamento de software
convencional. O pagamento é
mensal, dentro do limite de
contratação direta.
SERVIÇOS DISPONÍVEIS
Suporte técnico;
Treinamento;
Manutenção constante;
Ajuste à legislação;
Suporte ao Sistema com Garantia
integral.

a obter informações rápidas e consolidadas de todo o processo,

A Entidade executora não precisa investir em infraestrutura
tecnológica tais como servidores, licenças de software, banco de dados,
sistemas de armazenamento, nem mesmo profissionais de informática
para administrar o ambiente. O sistema é comercializado como assinatura
e é pago mensalmente. Basta possuir acesso à INTERNET. O resto fica por
conta da BWI. Além disso, a BWI possui suporte técnico aos responsáveis
durante as 24 horas do dia.
O custo baixo e os benefícios para a melhoria da qualidade e
quantidade dos alimentos ofertados aos alunos justificam a utilização do

Para obter mais informações sobre
nossos serviços:
comercial@bwi.net.br

SAESC. Os alunos agradecerão e reconhecerão o alcance desta ação do

www.bwi.net.br

CARDÁPIOS PLANEJADOS E ESCOLARIZADOS RESULTAM EM:

Ivo Tabajara de Souza Paiva - ME
BWI Informática
Rua Alfredo Silvio Coller, 107.
Jardim Rio Verde
Colombo /PR
CEP: 83.405-350
Tel (88)2133-0477 - Embratel
(88)99793-7703 - Tim

Poder Público.

Maior qualidade e quantidade Liberdade e tempo para os Responsáveis
de alimentos servidos aos alunos. controlarem a qualidade e a quantidade
dos alimentos servidos nas escolas.
Compras planejadas.

Efetividade na utilização dos recursos.

Aumento de renda para os Compras de produtos produzidos no
agricultores familiares.
Município e Região.

