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Com o PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - PDE 

Interativo a Escola recebeu o valor total de R$ 33.000,00 valor este destinado 

para a aquisição de materiais de capital e custeio referente ao plano do PDE 

interativo. Foram comprados os seguintes materiais na razão social: TRIBO 

PAPELARIA E INFORMÁTICA CNPJ 84.947.175/0001-09: 1 Data show Epson, 

4 estantes de madeira, 1 Pc Work Celeron, 1 câmera digital ,2 quadro feltro de 

alumínio magnético. Na razão social: TRIBO PAPELARIA E INFORMATICA 

CNPJ/ 84.947.175/0001-09: 30 cd, 20 fantoche,20 DVD,jugo 35 jogos 

pedagógicos para recreação,15 jogos de xadrez, 23 jogos pedagógicos, 25 

ábacos,19 sólidos geométricos,20 dados, 20 discos de frações, 15 material 

dourado, 30 calculadoras, 15 blocos lógicos, 5 petecas, 25 pastas catalogo,100 

canetas bic azul,30 colas, 50 fita durex, 25 grampeador, 100 caixa de giz, 3 

caixa de lápis, 30 tesouras grandes, 25 caixa de lápis e cor, 150 EVA, 2 caixa 

de borracha, 200 cartolinas, 25 estiletes, 10 pistola de cola quente, 2 quilos de 

cola quente, 4 caixas de clips diversos tamanhos, 30 tesouras de uso escolar, 

100 papel carmim, 1 marca texto, 60 EVA decorado, 5 livros ata, 3 canetas 

hidrográficas, 1000 copos descartável, 6 tigelas,1 porta copo, 30 xícaras, 3 

toalhas de mesa, 2 bandeja de inox, 25 pratos, 30 copos de vidro, 4 garrafas 

térmica, 3 filtro de linha, 4 bolas de futebol,4 bolas de vôlei, 4 bolas de futsal, 

10 bambolês, 4 cordas, 4 petecas, 6 jogos de dama e trilha. Na razão social: 

RISCO PAPELARIA E INFORMÁTICA CNPJ 04.370.231/0001-48: 20 

deboches, 10 mouse, 30 jogos pedagógicos, 25 pendrive, 28 almofadas de 

carimbos, 10 rolos pequenos de barbante, 25 tubos de tinta guache,12 pacotes 

de sulfite colorido, 200 pacotes plásticos, 100 papel crepom, 200 papel 

dobradura, 10 cartucho de tinta, 2.000 envelopes, 100 papel cartaz, 3 pacotes 



de papel sulfite tipo oficio, 8 blocos de papel criative paper, 2 toner sansung, 2 

toner brother. Na razão social: NEREU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ 

72.234.784/0001-04: 50 tábua de madeira. Na razão social: RISCO 

PAPELARIA E INFORMÁTICA CNPJ 04.370.231/0001-48: 4 aparelhos de som 

com MP3, 1 tela para projeção, 1 aparelho de DVD, 2 estantes, 4 cadeiras 

simples com rodas, 4 cadeiras estofadas sem rodas. Na razão social: Jonas 

Santana Moraes de Melo CNPJ/14.290.685/0001-62: 1 coleção brincando com 

a musica, 1 coleção oficina de literatura, 1 coleção de olho na ciência, 1 

coleção patati patata, 1 coleção folclore, 1 coleção prova Brasil matemática, 1 

coleção prova Brasil português, 1 coleção geração, 1 coleção eventos 

escolares. 

 Isto foi o que a escola comprou ate o presente momento com esta 

verba. 

A escola se coloca a disposição para futuros esclarecimentos. 

Segue em anexo extratos da conta bancária. 

 

 

Almirante Tamandaré, 07 de agosto de 2013. 
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