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O cio Nº 1130/2020-GAB/SEE-PE
Recife, 19 de agosto de 2020
Excelen ssima Senhora
ÉRIKA GOMES LACET
Secretária da Controladoria Geral do Estado
Assunto: Subsidiar resposta ao O cio da SCGE-SEC Nº510/2020/CIRCULAR, de 07 de agosto de 2020.
Referência: Ao responder este O cio, favor indicar expressamente o Processo SEI
nº 4600000002.000306/2020-44
Senhora Secretária,
Cumprimentando-a cordialmente, vimos, através deste, atender à solicitação de
informações requisitadas por meio do O cio Circular nº 510/2020/SCGE, acerca das medidas de es mulo
econômico e proteção social adotadas para o enfrentamento à pandemia do Covid-19 no âmbito da
Secretaria de Educação e Esportes (SEE), para o Portal da Transparência.
Em relação às medidas de proteção social, destacamos a SEE realizou a Dispensa de
Licitação, com fulcro no Art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020 e Art. 1º da Lei Complementar nº 425,
de 25 de março 2020, para contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões eletrônicos
para os serviços de administração de cartão de auxílio alimentação, por meio de CARTÃO ELETRÔNICO,
para 329.622 estudantes regularmente matriculados nas unidades educacionais da Rede de Ensino do
estado de Pernambuco, cujas famílias encontram-se inscritas no Cadastro único (CadÚnico) do Ministério
da Cidadania, no período de enfrentamento da pandemia de COVID-19.
Informamos ainda que foram disponibilizados a consulta no site da secretaria, o
teleatendimento e um webchat para a garan r o acesso dos beneﬁciários/alunos ao Cartão Alimentação.
Segue abaixo tabela com os dados referente a empenhamento da referida despesa:
0102004762

Valor Empenhado
Total

Mês

0101000000

Abril

15.879.750,00

602.100,00

16.481.850,00

Maio
Junho
Julho
Total

16.398.694,50
16.398.694,50
48.677.139,00

16.316.289,00
16.918.389,00

16.316.289,00
16.398.694,50
16.398.694,50
65.595.528,00

NEs
0101 - 2020NE005673
0102 - 2020NE006240 e 2020NE006241
0102 - 2020NE006203 e 2020NE006204
0101 - 2020NE006642
0101 - 2020NE006810
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Sendo o que se apresenta, ﬁcamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos
julgados necessários.
Renovo, na oportunidade, expressões de elevada es ma e consideração.
Atenciosamente,
FREDERICO DA COSTA AMANCIO
Secretário de Educação e Esportes

Documento assinado eletronicamente por Frederico da Costa Amancio, em 19/08/2020, às 18:18,
conforme horário oﬁcial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 8295473 e
o código CRC CE32F609.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Av. Afonso Olindense, 1513, - Bairro Várzea, Recife/PE - CEP 50810-900, Telefone: (81) 3183-8200

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10125138&infra_siste…

2/2

