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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2017 a 31/12/2017 | Regional: PALMAS
Alimentação (quando não i…
Combustível e lubrificante
Propaganda, publicidade, d…
Curso, evento e brinde
Serviço gráfico (material im…
Lanche, refeição, copa e c…
Serviço de terceiro (serviço…

26,2%

7,3%

Ajuda de custo
Diária para viagem
Aluguel de veículo

10,5%

Honorário profissional liber…
Aluguel de imóvel
Telefone e internet
Tarifa e despesa bancária
Transporte, frete e carreto

17,8%

11,5%

Material e suprimento (mat…
Despesa com viagem e ho…
Vale transporte

14,6%
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Plano Conta

Despesa/Plano de Conta - 01/01/2017 a 31/12/2017 | Regional: PALMAS

Alimentação (quando não incluso em lanche, refeição, copa e cozinha)

Valor R$
101.986,79

Alimentação (quando não i…

Combustível e lubriﬁcante

69.151,88

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

56.960,00

Curso,
evento
e brinde
Curso,
evento
e brinde

44.825,92

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

40.700,00

Lanche, refeição, copa e c…

28.223,49

Combustível e lubrificante

Lanche, refeição, copa e cozinha
Serviço de terceiro (serviç…

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

17.722,00

Ajuda de custo

7.134,00

Diária para viagem

3.835,00

Aluguel de
veículo
Aluguel
de imóvel

3.800,00

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

3.000,00

Tarifa ede
despesa
Aluguel
imóvelbancária

2.100,00

Transporte, frete e carreto

1.840,00

Aluguel de veículo

Honorário profissional liber…

Telefone e internet

Material e suprimento (mat…

Tarifa e despesa bancária

1.634,78

Transporte, frete e carreto

1.318,00

Material
e suprimento
(material de expediente para escritório))
Manutenção
e mecânica d…

1.215,52

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

1.184,09

Despesa com viagem e ho…

Vale transporte

Despesa
com locação de…
Vale
transporte

693,00

Material de limpeza e uten…

Manutenção e mecânica de veículo

691,00

Outras despesas diversas

Manutenção em móvel e equipamento

320,00

Despesas com construção…

Despesa com locação de máquina e equipamento
0

30.000

60.000

90.000

300,00

Material de limpeza e utensílio

255,00

Outras despesas diversas

200,00

Despesas com construção e reforma

120.000

81,55
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