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A APMF do CMEI Bonfim cito à rua: Amantino  Pereira de Azevedo Nº 100, 

Bairro: Jardim Bonfim, Município: Almirante Tamandaré, Estado: Paraná, CEP: 

83506-320, recebeu no ano de 2012 a verba do PDDE num valor total de; R$ 

2.321,80, sendo que deste valor R$ 1.857,44 é destinado às despesas de 

custeio e R$ 464,36 destinado às despesas de capital; esta verba foi 

reprogramada para ser gasta no ano de 2013. Em maio de 2013 recebeu verba 

no valor de:3.880,00, sendo que deste valor R$ 1.940,00 são destinados às 

despesas de custeio e R$ 1.940,00 são destinados às despesas de capital, 

totalizando um montante de: R$ 6.259,93 no qual estão inclusos os juros do 

período até junho de 2013. No mês de junho do corrente ano foram gastos os 

seguintes valores: R$ 2.367,08 da seguinte forma:  na loja Vani Móveis sob 

nota fiscal de nº 020 foram adquiridas 10 toalhas de banho a R$ 11,90 a 

unidade, totalizando R$ 119,00; 12 toalhas de rosto a R$ 5,90 a unidade, 

totalizando R$ 70,80, total geral desta nota: R$ 189,80. Foto e Papelaria Kallel 

sob a nota de número 5229, foram adquiridos os seguintes materiais:   03 

bobinas de papel Kraft a R$ 45,00 a unidade, totalizando R$ 135,00; 06 caixas 

de giz branco a R$ 1,80 a unidade, totalizando R$ 10,80; 05 caixas de giz 

colorido a R$ 2,20 a unidade, totalizando R$ 11,00; 01 caixa de caneta 

esferográfica azul  a R$ 32,00 a caixa 02 caixas de clips médio a R$ 9,90 a 

caixa totalizando R$ 19,80; 02 caixas de grampos para grampeador a R$ 5,50 

a caixa, totalizando R$ 11,00; 02 extratores de grampo a R$ 3,90 a unidade, 

totalizando R$ 7,80; 01 caixa de papel A4  a R$ 119,00 a caixa, total geral 

desta nota  R$ 378,40. Foto e Papelaria Kallel sob nota nº  5230 foram 

adquiridos os seguintes materiais: 01 caixa de pasta suspensa a R$ 79,00 a 

caixa; 8 réguas a R$ 1,00 a unidade, totalizando R$ 8,00; 08 fitas crepe a R$ 

3,80 a unidade, totalizando R$ 30,40; 01 pacote de etiquetas a R$ 6,00 o 

pacote; 50 folhas de EVA a R$ 1,65 a folha totalizando R$  82,50; 12 tubos de 

cola branca a R$ 1,00 a unidade totalizando R$ 12,00; 02 litros de cola a R$ 

9,90, totalizando R$ 19,80; 07 corretivos líquido a R$ 1,90 a unidade, 

totalizando R$ 13,30; 01 pendrive a R$ 39,00, total desta nota R$ 290,00. 

Ainda na Papelaria  Kallel sob a nota de nº 5231 foram adquiridos os seguintes 

materiais: 03 organizadores plásticos de 30 litros a R$ 36,00 a unidade  

totalizando R$ 108,00; 01 par de pilhas recarregáveis a R$ 31,51 o par; 20 

massas de modelar a R$ 3,90 a unidade totalizando R$ 78,00, 01 pistola de 

cola quente a R$ 18,00, esta nota totaliza R$ 235,51. Na loja Mira Sola sob 

 



nota fiscal de nº 3377 foi adquirido 15 tatames a R$ 19,00 a unidade 

totalizando R$ 285,00.  Na loja Armarinhos Miraluz sob a nota fiscal de nº 

36375 foram adquiridos os seguintes materiais: 03 rolos de elástico a R$ 13,55 

a unidade totalizando R$ 40,65; 06 canetas para tecido a R$ 2,20  a unidade 

totalizando R$ 13,20; 04 rolos de barbante a R$ 7,45 a unidade totalizando R$ 

29,80; 02 quilos de cola quente a R$ 19,55 o quilo,   totalizando R$ 39,10 , total 

desta nota  R$ 235,51. Na loja CIA dos tecidos  sob nota fiscal de nº 42413 

foram adquiridos 66 metros de tecido textelen a R$ 4,99 o metro, totalizando 

R$ 329,34; 8 metros de tecido tergal a R$ 8,99 o metro, totalizando R$ 71,92. 

Total desta nota  R$ 401,26.  Na loja Horfran Comercial Eletro Moveis Ltda sob 

nota fiscal eletrônica de nº 000.007.971, série: 1, folha: 1 de 1, foram 

adquiridos os seguintes  materiais eletroeletrônicos: 02 rádio Philco no valor de 

R$ 170,15 a unidade, totalizando R$ 340,30 e um aparelho de DVD Philco no 

valor de R$ 124,06. Esta nota totaliza R$  464,36. O total de gastos foi de: R$ 

2.367,08. Atualmente a conta possui um saldo positivo de: R$ 3.915,47 no qual 

estão inclusos os juros do período, os quais deverão ser gastos neste 

semestre. Sem mais nada a declarar encerra-se o presente relatório.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Almirante Tamandaré 19 de agosto de 2013. 

 

 

Niete Regina Pelegrino Lovato 

Diretora 

 

 

 

 

 

 

 


