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DATA DA 
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DATA DA 
PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

15-fev-18 10 Déborah El-Corab C. Melo

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.

2.000,00           1.414,30      11-abr-18

15-fev-18 11 José Norberto Barduzzi

Aquisição de materiais de consumo para realização e ou confecção 

de serviços de marcenaria manutenção de equipamentos e 

atendimentos emergenciais nas unidades que compõem este 

Regional

3.500,00           1.929,21      16-abr-18

22-fev-18 13 Humberto Acácio Peixoto

Aquisição de materiais de pequena monta e execução de serviços 

de conserto de máquinas e equipamentos mecânicos,  

eletromecânicos e eletroeletrônicos.

3.500,00           2.375,18      06-abr-18

23-fev-18 14 Camila Cristina L. Perracini

Aquisição de materiais de pequena monta e execução de serviços 

de conserto de máquinas e equipamentos mecânicos,  

eletromecânicos e eletroeletrônicos.

3.300,00           1.323,47      23-abr-18

28-fev-18 17 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           3.932,89      02-abr-18

05-mar-18 18 João Vitor Gândra
para aquisição de acessórios para compressor Schulz a fim de 

realizar a
400,00              318,75         02-abr-18

06-mar-18 19 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           2.013,80      24-abr-18

06-mar-18 20 Lucio Setagawa

Aquisição de materiais de pequena monta e execução de serviços 

de conserto de máquinas e equipamentos mecânicos,  

elétromecânicos e eletroeletrônicos.

2.500,00           1.956,60      11-abr-18

06-mar-18 21 Emanuel Cavalcante Amorim

Aquisição de materiais e execução de serviços de conserto de 

máquinas ou equipamentos mecânicos, eletromecânicos e 

eletroeletrônicos.

2.500,00           883,73         19-abr-18

12-mar-18 22 Osvaldo Shigueo Yoneda
Aquisição de materiais de consumo e conserto de equipamentos 

diversos
4.000,00           2.876,28      11-abr-18

12-mar-18 23 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           2.396,88      11-abr-18

15-mar-18 24 Déborah El-Corab C. Melo

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.

2.000,00           1.125,50      27-abr-18
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