
ESCOLA MUNICIPAL ARCO IRIS, 21 DE AGOSTO DE 2013. 

RELATÓRIO PDDE 

TOTAL DEPOSITADO PELO FNDE: R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) 

CAPITAL: R$ 2.640,00(dois mil seiscentos e quarenta reais) 

CUSTEIO: R$3.960,00(três mil novecentos e sessenta reais) 

FOI GASTO COM CAPITAL: R$1.795,00 COMPRANDO UM FOGAO INDUSTRIAL E UM FORNO TAMBEM 

INDUSTRIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA. O LOCAL DA COMPRA FOI NO EQUIPAMENTOS CURITIBA 

CUJO CNPJ É 08.512.199/0001-49. 

E  R$620,00 (seiscentos e vinte reais) TAMBEM DESPESAS DE CAPITAL  EM COLEÇÕES DE LIVROS 

PEDAGÓGICOS CUJA RAZÃO SOCIAL É JONAS SANTANA MORAIS DE MELLO COM 

CNPJ:14.290.685/0001-62. 

PARTE DO CUSTEIO R$2.198,99(dois mil cento e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) FOI 

GASTO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, NA DISTRIBUIDORA SÃO PEDRO COM CNPJ: 

04.410.145/0001-11.SENDO ELES(1 caixa de caneta marca texto,30  cola glitler acrilex, 2 kg cola 

quente, rolo de barbante, 30 corretivos, 100 rolos de fita adesiva, 24 fita adesiva delfix, 24fita delfix 

embalagem11 imã, 2 caixas marcador para cd, 2 pistolas de cola quente4 réguas plásticas, 2 tesoura 

escolar, 2 potes de apontadores,3 blocos para recados,2calcularoras 2 caixas,10 canetas 

compacta,1caixa canetas marca textos,caneta 1 estojo hidrográficas laváveis,3 caixas de clip, 3 caixas 

de clips aço,1 pote de  cola bastão3 corretivo fita,10 corretivo líquida, rolo de  fita adesiva ,2 porta 

fita adesiva,2 tesouras escolar picotar,, 1 tesoura escolar tris ,5 apagador para quadro,5 apagador 

para quadro comporta giz,2 caixa de apagador com depósito, 1 rolo de barbante Roma, 2cartela de 

caneta bic, 1 pacote de crachá com presilha, 24 estojo escolar, 3 extrator de grampo, 2 rolos de 

fitilho, 1 grampeador, 4 caixas de grampo pra grampeador, 3 caixas de lápis faber preto, 2 livros atas 

com folhas numeradas, 1 rolo de papel contact, 1 rolo papel bobina, 1 rolo de papel bobina pelflex, 1 

porta caneta, 2 porta lápis com lembrete, 20 bloco criativo canson, 60 caderno de brochura credeal, 

60 cadernos de brochura panamericana ,5 caderno universitário paisagem, 4 cadernos domingos 

turma da Monica, 30 cadernos brochura universitário 96 folhas, 1 caixa papel sulfite, 30 pastas com 

elástico aba, 30 pastas com elástico transparente, 3 pastas poliondas, 2 pacotes de plástico 

estampado, 2 pacotes de saco para presente, 2 pacotes de algodão Cremer, 1 pacote de algodão 

Cremer colorido,1 caixa de borracha mercur, 2 compasso de madeira 40 cm, 5 caixas de curativo 

Cremer, 6 pacotes de espeto para churrasco, 2 potes de fita adesiva colorida, 10 fitas métricas 

comuns, 2 pacotinhos de flor metalizada, 3 pacotinhos de lantejoula metalizada, 1 pacotinho de 

lantejoula transparente, 3 pacotinhos de olho plástico redondo, 8n pacotes de palito para sorvetes, 

22 pastas suspensa cores, 29 pastas suspensa papelão, 5 cartela pilha bic, 3 dezenas de pincel 

atômico, 1 caneta bic cristal media, 42 estojo de canetas hidrocor com 6 cores, 1 estojo de caneta 

hidrocor com 12 cores, 2 estojos de caneta hidrocor jumbo, 25 estojo de caneta hidrocor jumbo, 25 

estojo de caneta hidrocor colorcis 12 cores.,  

 COM OS JUROS DA POUPANÇA QUE É DE R$17,56(DESESSETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) 

E O QUE AINDA NÃO FOI GASTO QUE É R$ 1977,01  DEIXA UM SALDO  DE R$ 2.003,57(DOIS MIL 

REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) A SER GASTO. 

 


