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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2020 a 31/12/2020 | Regional: PORTO
NACIONAL
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Plano Conta

Valor R$

Combustível e lubrificante

42.816,07

Propaganda, publicidade, divulgação (mídia, rede social, blog, site, carro de som)

13.255,00

Manutenção e mecânica de veículo

10.833,75

Serviço de terceiro (serviço de mão de obra ocasional: diária para limpeza, conservação e serviço) )

9.906,33

Ajuda de custo

9.678,98

Serviço gráfico (material impresso, faixa, banner, camiseta)

4.857,10

Lanche, refeição, copa e cozinha

4.782,95

Material de limpeza e utensílio

4.225,81

Aquisição de móvel, imóvel e equipamento

4.041,17

Energia elétrica, luz

2.967,48

Telefone e internet

2.214,52

Agua e esgoto

2.152,68

Despesa com locação de máquina e equipamento

2.145,50

Serviço de mão de obra de construção e reforma

1.600,00

Manutenção em móvel e equipamento

1.050,00

Curso, evento e brinde

980,00

Material de construção e reforma

935,00

Tarifa e despesa bancária

690,80

Material e suprimento (material de expediente para escritório))

635,15

Manutenção de Clube Social do SINTET (material de limpeza em geral, piscina, manutenção de gramado)

422,82

Despesa com viagem e hospedagem (quando não incluída em diária ou ajuda de custo)

419,23
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Plano Conta

Valor R$

Outras despesas diversas

293,95

Honorário profissional liberal (advogado, contador, técnico de informática e outros)

250,00

Transporte, frete e carreto

200,00
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