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QUADRO RESUMO DOS RECURSOS – MATERIAL DE CONSUMO  

 

DATA 

VALOR  

NOTA 

FISCAL R$ 

Nº 

NOTA 

FISCAL 

FORNECEDOR 

(nome da empresa e CNPJ) 

OBJETO DA DESPESA 

(material adquirido) 

OBSERVAÇÃO 

(melhoria alcançada) 

19/03/15 225,00 000219 

FEBRAZ cartuchos e 

informática 

07751012000105 

Cartuchos de tinta para 

impressoras. 

Impressão de atividades 

pedagógicas e documentos. 

07/04/15 866,40 88362 

Papelaria Casa do 

Estudante 

78987914000185 

Envelopes, papel credex 

120g., fita adesiva PVC, cola 

bastão, pranchetas, papel 

almaço, material 

manipulável para 

matemática. 

Desenvolvimento de 

atividades pedagógicas 

diversas e pranchetas para 

atividades fora de sala de aula. 

08/05/15 275,89 14208 

Procomp indústria 

eletrônica 

54083035004077 

Conserto de equipamento: 

projetor MEC Linux 

educacional. 

Equipamento em condições de 

uso. 

27/04/15 1.980,00 959415 

Hugo Ismael 

Cavalcante Caneva 

20214534000128 

Conserto e manutenção no 

estofamento de cadeiras. 

Recuperação de cadeiras do 

auditório e longarina. 

30/05/15 216,35 88265 

Papelaria Casa do 

Estudante 

78987914000185 

Tinta PVA de artesanato 

para pintura de PETs, para 

realização de atividade 

pedagógica sobre o meio 

ambiente. 

Envelopes para organização 

de documentos da 

secretaria da escola e 

prendedores de papel para 

documentos. 

Realização de atividade 

pedagógica com material 

reciclável (garrafas PET) e 

organização de documentos. 

30/05/15 932,20 017635 

Millium loja de 

departamentos 

83240333002320 

Fechaduras, cadeados e 

correntes; tinta PVA de 

artesanato e durepox; 

pilhas; utensílios de cozinha 

(colheres de servir, facas de 

carne, jarras para suco e 

bandejas para servir 

alimentos). 

Troca de fechaduras de portas 

e de cadeados de armários. 

Tinta artesanato e durepox 

para atividades com garrafas 

PET. 

Pilhas para relógios e controles 

de equipamentos. 

Utensílios de cozinha para 

qualificar o serviço de almoço 

dos alunos de tempo integral. 

02/06/15 240,00 078030 

NCR materiais e 

equipamentos 

eletrônicos 

80457534000261 

Cabos VGA. 

Troca de cabos VGA para 

adequação da instalação de 

projetores. 

02/06/15 145,50 171690 

Portal elétrica, 

hidráulica e ferragens 

04086315000154 

Fechaduras. 
Troca de fechaduras de portas 

internas. 

 


