
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO

SUPRIMENTO DE FUNDOS

PCSF  Nº SUPRIDO FINALIDADE DO SUPRIMENTO

28/10/09 50/2009 Maria Alice Dias Monteiro 1.300,00 572,01 15/12/09

28/10/09 51/2009 Pedro Ribeiro de Oliveira 1.000,00 546,00 03/12/09

04/11/09 52/2009 2.500,00 2.466,71 18/12/09

04/11/09 53/2009 600,00 595,48 04/12/09

06/11/09 55/2009 700,00 680,27 09/12/09

19/11/09 56/2009 4.000,00 3.812,12 23/12/09

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO/2009

DATA DA 
CONCESSÃO 

LIMITE 
CONCEDIDO 

(R$)

VALOR 
APLICADO 

(R$

DATA DA 
PREST. 

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

Aquisição de materiais de construção e execução de serviços de 
consertos de máquinas e equipamentos mecânicos, elétricos, eletro-
mecânicos e eletrônicos, lavanderia, confecção de chaves e colagem de 
carpete que não possam ser realizados por processo de licitação ou 
dispensa, em função da urgência, do valor ou outro que dificulte a sua 
concretização.

Josias Tudisco da Silva

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

José Luiz Bertozi Aquisição de material de consumo, de pequena monta, para utilização 
em manutenção predial, manutenção de equipamentos, e outros.

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

José Norberto Barduzzi

Aquisição de materiais de consumo de pequena monta para a 
realização e/ou confecção de serviços de marcenaria, e execução de 
serviços e consertos de equipamentos pertencentes ao Setor de 
Marcenaria e Carpintaria.



23/11/09 57/2009 Emanuel Cavalcante Amorim 1.500,00 1.284,89 11/12/09

01/12/09 58/2009 Marcos Novaes de Souza Serviço de borracheiro nas viaturas da frota do Tribunal. 250,00 241,00 16/12/09

01/12/09 59/2009 Marcos Novaes de Souza 239,70 212,80 18/12/09

04/12/09 60/2009 2.200,00 2.196,49 18/12/09

04/12/09 61/2009 2.500,00 2.438,15 18/12/09

08/12//09 62/2009 Emanuel Cavalcante Amorim 500,00 485,98 11/12/09

08/12/09 63/2009 Maria Alice Dias Monteiro 800,00 591,68 15/12/09

10/12/09 64/2009 700,00 565,44 21/12/09

Fonte: Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira / Serviço de Pagamento.
Atualizado em 27/01/2010.

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 consertos de 
máquinas ou equipamentos mecânicos, eletro-mecânicos e eletro-
eletrônicos e serviço de lavanderia.

Serviço de revisão do veículo Ford Fusion EEF-2838, dentro da garantia 
de fábrica (troca de óleo e filtro).

Doroti Pinto de Ávila
XXXIV Concurso da Magistratura - Comissão Examinadora da primeira 
prova escrita discursiva - aquisição de lanches e materiais de consumo 
diversos (ex. gelo, água, refrigerantes) para o dia da prova.

Maria Ligia P. N. A. Ferreira
XXXIV Concurso da Magistratura - Comissão Examinadora da primeira 
prova escrita discursiva - pronto pagamento em dinheiro para a 
prestação de serviços dos colaboradores (pessoal) no dia da prova.

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.

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 Setor de Gráfica, Setor de 
Encadernação, Setor de Almoxarifado, Cerimonial e Secretaria de Apoio 
Administrativo.

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