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Ofício Circular Nº 046/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC      Recife, 29 de abril de 2021. 
 
Assunto: Suprimento Individual: 1ª Parcela e suprimento extra para itens de prevenção ao COVID 
 

Senhores(as)  
GESTORES(AS) DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
 
Com nossos cordiais cumprimentos, informamos que a Secretaria de Educação iniciou a realização 

dos pagamentos da Primeira parcela do Suprimento Individual para as escolas, referente ao 

exercício de 2021, os quais serão concluídos nessa sexta-feira (30/04/2021), destinados apenas 

para as unidades que já se encontram aptas a receber.  

 

Ademais, na semana seguinte será realizado um pagamento extra, no mesmo valor da primeira 

parcela, para que TODAS as unidades adquiram materiais de consumo destinados ao 

enfrentamento e prevenção do COVID complementares aos itens já enviados às unidades de 

ensino.  

 

Nesse sentido, encaminhamos relação anexa com a sugestão de materiais de consumo 

complementares, ao passo que informamos que os itens sugeridos devem ser adquiridos com a 

parcela extra de material de consumo (33.90.30), disponibilizada mediante suprimento individual, 

de acordo com a necessidade de cada Unidade de Ensino, que será disponibilizada no decorrer da 

próxima semana. 

 

Salientamos que a presente lista não é exaustiva, podendo ser adquiridos materiais correlatos e 

solicitamos que eventuais dúvidas sejam dirimidas através do setor de Suprimento Individual, por 

meio dos telefones 3355-9178/9194 ou e-mail suprimentoedu@gmail.com 

Solicitamos que as informações contidas neste Gestor em Rede sejam amplamente divulgadas.  

 
Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 
 
Atenciosamente. 
 
EDNALDO ALVES DE MOURA JÚNIOR 
Secretário Executivo de Administração e Finanças 
Secretaria de Educação 



 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

ANEXO 

 

Sugestão de materiais e equipamentos complementares que podem ser 

adquiridos/utilizados pelas unidades escolares com a parcela extra: 

 

 

1. Álcool a 70% líquido  

2. Álcool a 70% em Gel 

3. Sabão líquido  

4. Produto sanitizante à base de hipoclorito de sódio  

5. Luvas descartáveis  

6. Papel toalha 

7. Borrifador para álcool 70% 

8. Sacos plásticos transparentes pequenos para armazenamento das máscaras 

9. Case para máscaras 

10. Bata/avental de tnt 

11. Totem 

12. Dispenser para Álcool  

13. Dispenser para sabão líquido  

14. Dispenser para papel toalha 

15. Tapete sanitizante  

16. Tapete para secar os pés 

 

 

 



 

 

 


