
Atualizado em 26/12/2017

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

06-out-17 82 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
3.500,00           738,50         04-dez-17

20-out-17 84
Camila Cristina Lopes 

Perracini

Sup. de Fundos para atender despesas imediatas   para que não 

possam ser realizadas por processo de licitação ou dispensa, em 

função da urgência, do valor ou

outro motivo que dificulte a sua concretização,de equipamentos para 

2.000,00           1.435,29      11-dez-17

19-out-17 85 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, 

3.000,00           1.675,29      06-dez-17

19-out-17 86 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           3.920,22      15-dez-17

31-out-17 88 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           2.232,25      15-dez-17

08-nov-17 89 Nivaldo Aparecido Prattes

Aquisição de materiais de consumo

2.000,00           1.460,00      18-dez-17

08-nov-17 90 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           1.491,99      15-dez-17

16-nov-17 91 Emanuel Cavalcante Amorim

Aquisição de materiais e execução de serviços de conserto de 

máquinas ou equipamentos mecânicos, eletromecânicos e 

eletroeletrônicos.
2.500,00           1.513,14      19-dez-17
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24-nov-17 92 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           1.499,00      18-dez-17

27-nov-17 93 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
3.650,00           3.478,07      19-dez-17

28-nov-17 94 Osvaldo Shigueo Yoneda

Aquisição de materiais de consumo e conserto de equipamentos 

diversos
5.500,00           4.198,18      19-dez-17

30-nov-17 95 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, 

3.000,00           2.881,69      19-dez-17

30-nov-17 96 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           2.369,97      14-dez-17

01-dez-17 97 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           1.929,76      18-dez-17

01-dez-17 98
Camila Cristina Lopes 

Perracini

Aquisição de materiais e execução de serviços de conserto de 

máquinas ou equipamentos mecânicos, elétro-mecânicos e eletro- 

eletrônicos.
3.000,00           -               15-dez-17

11-dez-17 99 Osvaldo Shigueo Yoneda

Serviço de furo em laje

600,00              600,00         19-dez-17

11-dez-17 100
Aline Maria de Castro Silva 

Rossi

Aquisição de maaterial de consumo e execução de serviços de 

fotografia e impressão gráfica
1.500,00           1.153,40      19-dez-17

06-dez-17 101 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           3.934,96      19-dez-17

14-dez-17 102 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           695,00         19-dez-17

14-dez-17 103 Maria Alice Dias Monteiro

Aquisição de 02 cartuchos de resídulo pra a impressora colorida, 

marca Lexmark C950de 
300,00              300,00         19-dez-17


