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Despesa/Plano de Conta - 01/01/2018 a 31/12/2018 | Regional: GURUPI
Combustível e lubrificante
Diária para viagem
Ajuda de custo
Manutenção e mecânica d…
Aquisição de móvel, imóvel…
Lanche, refeição, copa e c…
Telefone e internet
Serviço de terceiro (serviço…

35,4%

4%

Curso, evento e brinde
Energia elétrica, luz

5,2%

Serviço gráfico (material im…
Agua e esgoto
Material e suprimento (mat…
Transporte, frete e carreto
Propaganda, publicidade, d…

5,4%
7,4%
8,7%

Tarifa e despesa bancária
Material de limpeza e utens…
Devolução de pagamento i…

7,8%

8,2%
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Plano Conta
Combustível e lubrificante

Combustível e lubriﬁcante

Valor
R$
30.238,41

Diária para viagem

Diária para viagem

7.398,14

Ajuda
de custo
Manutenção
e mecânica d…

7.032,76

Aquisição
de móvel,
imóve… de veículo
Manutenção
e mecânica

6.670,00

Lanche, refeição,
copa eimóvel
c…
Aquisição
de móvel,
e equipamento

6.362,00

Ajuda de custo

Telefone e internet

Lanche, refeição, copa e cozinha

4.627,28

Telefone e internet

4.482,62

Serviço Energia
de terceiro
(serviço
de mão de obra ocasional: diária para limpeza, conservação
elétrica,
luz
eServiço
serviço)
)
gráfico (material i…

3.403,97

Curso, evento
e brinde
Agua
e esgoto

3.126,00

Material
suprimento
Energiaeelétrica,
luz(mat…

2.595,84

Serviço de terceiro (serviç…
Curso, evento e brinde

Transporte, frete e carreto

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

1.298,50

Agua e esgoto

1.242,03

Material
suprimento
(material de expediente para escritório))
Material deelimpeza
e uten…

1.224,31

Devolução
de pagamento
i…
Transporte,
frete e carreto

1.003,30

Propaganda, publicidade,…
Tarifa e despesa bancária

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

667,00

Serviço de mão de obra de…

Tarifa e despesa bancária

613,20

Material de limpeza e utensílio

602,07

Devolução
pagamento
IPVA/DPVAT de
(incluir
segur… indevido (ﬁliado, empresa, outro órgão)

579,20

Material decom
construção
e r…
Despesa
locação
de máquina e equipamento

560,00

Manutenção em móvel e e…

Taxa, imposto e multa de tr…

Outras despesas diversas

Serviço de mão de obra de construção e reforma
0

Manutenção em móvel e equipamento

10.000

500,00
20.000

30.000

468,00

Taxa, imposto e multa de trânsito

365,59

IPVA/DPVAT (incluir seguro obrigatório anual)

185,50

Material de construção e reforma

173,08

Outras despesas diversas

40.000

28,00
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