
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

SUPRIDO FINALIDADE DO SUPRIMENTO

19/04/11 015/2011 5.000,00 3.526,32 01/06/11

27/04/11 017/2011 Maria Alice Dias Monteiro 1.500,00 1.080,36 06/06/11

18/05/11 018/2011 4.000,00 803,58 09/06/11

19/05/11 019/2011 5.000,00 3.952,66 10/06/11

25/05/11 021/2011 1.000,00 946,20 13/06/11

                               SUPRIMENTO DE FUNDOS - PREST. CONTAS REF. JUNHO/2011
DATA   DA 
CONCESSÃO PCSF  Nº LIMITE CONCEDIDO 

(R$)
VALOR APLICADO 

(R$)
DATA  DA PREST. 

CONTAS

Josias Tudisco da Silva

Aquisição de materiais que  não possam  ser realizados por 
processo de licitação ou dispensa, em função da urgência, do 
valor ou outro que dificulte a sua concretização e execução de 
serviços de conserto de máquinas ou equipamentos mecânicos, 
eletro-mecânicos e eletro-eletrônicos.

Aquisição de materiais de consumo, de pequena monta, para 
realização e/ou confecção de serviços gráficos, comunicação 
visual, realização de solenidades e outros serviços afins para o 
Setor de Gráfica, Setor de Encadernação, Setor de 
Almoxarifado, Cerimonial e Secretaria de Apoio Administrativo e 
execução de serviços e/ou consertos de equipamentos para o 
Setor de Gráfica, Setor de Encadernação, Secretaria de Apoio 
Administrativo, Serviço de Material e Patrimônio e Cerimonial.

Doroti Pinto de Ávila

Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios a fim 
de que seja oferecido almoço e lanche aos membros da 
Comissão Examinadora da Prova Oral do XXXV Concurso 
Público para provimento de cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto do E. TRT da 2ª Região.

Josias Tudisco da Silva

Aquisição de materiais que  não possam  ser realizados por 
processo de licitação ou dispensa, em função da urgência, do 
valor ou outro que dificulte a sua concretização e execução de 
serviços de conserto de máquinas ou equipamentos mecânicos, 
eletro-mecânicos e eletro-eletrônicos.

João Previatti Neto
Aquisição de material de consumo, de pequena monta, para 
utilização em manutenção predial, manutenção de 
equipamentos, e outros.



30/05/11 022/2011 Maria Alice Dias Monteiro 2.000,00 1.644,25 27/06/11

31/05/11 023/2011 1.000,00 970,22 30/06/11

15/06/11 026/2011 Maria Alice Dias Monteiro 200,00 200,00 27/06/11

Fonte: Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira / Serviço de Pagamento
Atualizado em 25/07/11.

Aquisição de materiais de consumo, de pequena monta, para 
realização e/ou confecção de serviços gráficos, comunicação 
visual, realização de solenidades e outros serviços afins para o 
Setor de Gráfica, Setor de Encadernação, Setor de 
Almoxarifado, Cerimonial e Secretaria de Apoio Administrativo e 
execução de serviços e/ou consertos de equipamentos para o 
Setor de Gráfica, Setor de Encadernação, Secretaria de Apoio 
Administrativo, Serviço de Material e Patrimônio e Cerimonial.

Osvaldo Shigueo Yoneda
Aquisição de materiais de marcenaria, elétrica e outros, de 
pequena monta, para utilização em diversos edifícios desta 
Justiça, especialmente fora da Sede.

Aquisição de uma placa de homenagem com as dimensões 20 x 
15 cm, com borda escovada, gravação do texto na cor preta em 
placa de metal prateado, com acompanhamento de estojo de 
veludo na cor preta.
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