
Anexo II. Plano de Aplicação - PDDE Campo

CÓDIGO INEP DA ESCOLA*:
CNPJ DA ESCOLA*:
NOME DA ESCOLA*:

N° DE ALUNOS (Conforme Censo/Inep)*:
Preencha o número de alunos para saber o valor de custeio e de capital

Valor Máximo de Custeio R$ 0,00

Valor Máximo de Capital R$ 0,00

RECURSOS DE CUSTEIO DISPONÍVEL

Item Financiável Subitem Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Realizar instalação de rede hidráulica -R$                  

Realizar instalação de rede elétrica -R$                  

Obras de reparo nas paredes internas e externas -R$                  

Obras de reparo ou de ampliação na rede hidráulica -R$                  

Oras de reparo no piso -R$                  

Obras de reparo nas janelas -R$                  

Obras de reparo nos telhados -R$                  

Obras de reparo na rede elétrica -R$                  

reforma dos equipamentos de cozinha -R$                  

Reforma de mobiliário escolar -R$                  

Pagamento de mão de obra Pedreiro -R$                  

Pagamento de mão de obra Auxiliar de pedreiro -R$                  

Pagamento de mão de obra Marceneiro -R$                  

Pagamento de mão de obra Eletricista -R$                  

Pagamento de mão de obra Bombeiro hidráulico -R$                  

Pagamento de mão de obra -R$                  

Pagamento de mão de obra -R$                  

Pagamento de mão de obra -R$                  

Aquisição de material de construção Areia -R$                  

Aquisição de material de construção Brita -R$                  

Aquisição de material de construção Cimento -R$                  

Aquisição de material de construção Tijolos -R$                  

Aquisição de material de construção Telhas -R$                  

Aquisição de material de construção Tinta -R$                  

Aquisição de material de construção -R$                  

Aquisição de material de construção -R$                  

Aquisição de material de construção -R$                  

Perfuração de poço artesiano ou cisterna -R$                  

Colocação de bomba elétrica -R$                  

Caixa d'água -R$                  

Pia (conjunto completo) -R$                  

Vaso sanitário completo -R$                  

Aquisição de utensílios -R$                  

Aquisição de material escolar -R$                  

-R$                  

-R$                  

-R$                  

-R$                  

RECURSOS DE CAPITAL DISPONÍVEL

Item Financiável Subitem Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Bomba elétrica -R$                  

Bebedouro -R$                  

Fossa séptica -R$                  

Equipamentos de cozinha Fogão -R$                  

Equipamentos de cozinha Geladeira -R$                  

Equipamentos de cozinha -R$                  

Equipamentos de cozinha -R$                  

Mobiliário Escolar Carteira de estudante -R$                  

Mobiliário Escolar Mesa de professor -R$                  

R$ 0,00

R$ 0,00

Preencha as células em vermelho de acordo com as necessidades de Custeio e de Capital, conforme os valores delimitados.

* Preenchimento obrigatório

Disponível

Disponível

R$ 0,00

R$ 0,00



Mobiliário Escolar Quadro -R$                  

Mobiliário Escolar Estante -R$                  

Mobiliário Escolar -R$                  

Mobiliário Escolar -R$                  

Aquisição de motor rabeta de poupa -R$                  

-R$                  

-R$                  

-R$                  

-R$                  


