
Atualizado em 14/07/2017
Fonte: Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira/Coordenadoria de Pagamento VALORES EM R$

DATA DA 
CONCESSÃO

PCSF Nº SUPRIDO FINALIDADE DO SUPRIMENTO
LIMITE 

CONCEDIDO
VALOR 

APLICADO

DATA DA 
PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

19-abr-17 30 Deborah El-Corab Chitarra 
Aquisição de materiais de pequena monta e execução de serviços de 
conserto de máquinas e equipamentos mecânicos,  elétromecânicos 
e eletroeletrônicos.

2.000,00           1.286,50      02-jun-17

04-mai-17 32 Tito Sanches
Aquisição de materiais de pequena monta e execução de serviços de 
conserto de máquinas e equipamentos mecânicos,  eletromecânicos 
e eletroeletrônicos.

4.000,00           3.117,52      13-jun-17

08-mai-17 33 Maria Alice Dias Monteiro

Aquis. 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 a Seção de Gráfica e 
Encadernação, Seção de Almoxarifado, Cerimonial, Secretaria de 
Apoio Administrativo e Secretaria de Comunicação Social e execução 
de serviços e/ou consertos de equipamentos para as Seções e 
Secretarias acima mencionadas.

4.000,00           482,90         19-jun-17

08-mai-17 34 Emanuel Cavalcante Amorim
Aquisição de materiais e execução de serviços de conserto de 
máquinas ou equipamentos mecânicos, elétro-mecânicos e eletro- 
eletrônicos.

2.500,00           1.098,58      19-jun-17

08-mai-17 35 João Previatti Neto

Aquisição de materiais de pequena monta e execução de serviços de 
conserto de máquinas e equipamentos mecânicos, elétricos,  
elétromecânicos e eletrônicos, lavanderia, confecção de chaves e 
colagem de carpetes.

2.500,00           1.937,40      05-jun-17

11-mai-17 36 Osvaldo Shigueo Yoneda
Aquisição de materiais de consumo e conserti de central de 
iluminação de emergência

3.000,00           2.788,58      14-jun-17

16-mai-17 37 Priscilla Pires Valerio
Aquisição de materiais de pequena monta e execução de serviços de 
conserto de máquinas e equipamentos mecânicos,  eletromecânicos 
e eletroeletrônicos.

2.000,00           79,40           26-jun-17

22-mai-17 38 Humberto Acácio Peixoto

Aquisição de materiais que não podem ser adquiridos por processo 
de licitação  e execução de serviços de conserto de máquinas e 
equipamentos mecânicos, elétricos,  elétromecânicos e eletrônicos.

3.500,00           1.151,24      30-jun-17

22-mai-17 39
Camila Cristina Lopes 
Perracini

Aquisição de materiais e execução de serviços de conserto de 
máquinas ou equipamentos mecânicos, elétro-mecânicos e eletro- 
eletrônicos.

2.000,00           -               27-jun-17

22-mai-17 40 José Norberto Barduzzi

Aquisição de materiais de consumo para realização e ou confecção 
de serviços de marcenaria e execução de serviços e consertos de 
equipamentos pertencentes à Seção de Marcenaria e Carpintaria

3.000,00           2.765,81      27-jun-17

01-jun-17 41 Maria Alice Dias Monteiro

Aquis. 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 a Seção de Gráfica e 
Encadernação, Seção de Almoxarifado, Cerimonial, Secretaria de 
Apoio Administrativo e Secretaria de Comunicação Social e execução 
de serviços e/ou consertos de equipamentos para as Seções e 
Secretarias acima mencionadas.

300,00              210,00         19-jun-17

05-jun-17 42 Francisco H. Menina
Pagamento de taxa de registro de armas de fogo (pistolas) e 
execução de serviços de borracharia

1.000,00           176,00         29-jun-17

06-jun-17 44 João Previatti Neto

Aquisição de materiais de pequena monta e execução de serviços de 
conserto de máquinas e equipamentos mecânicos, elétricos,  
elétromecânicos e eletrônicos, lavanderia, confecção de chaves e 
colagem de carpetes.

2.500,00           1.882,94      23-jun-17
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