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Tota

Combustível e lubrificante
Curso, evento e brinde
Manutenção e mecânica de
veículo

Ajuda de custo
Aquisição de móvel, imóvel e
Plano Contaequipamento
Telefone e internet

Valor
R$

Combustível e lubriﬁcante

16.811,76

Serviço
gráfico
(material
Curso,
evento
e brinde

11.047,12

impresso, faixa, banner,
camiseta) de veículo
Manutenção e mecânica

7.450,00

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

7.361,07

Lanche, refeição, copa e
Ajuda
de custo
cozinha
e esgoto
Aquisição deAgua
móvel,
imóvel e equipamento

6.238,88

Telefone e internet

3.983,87

4.583,50

Diária para viagem

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

3.110,00

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

2.337,00

Despesa jurídica(guia, taxa
para ação
jurídica) divulgação (mídia, rede social, blog, site, carro de som)
Propaganda,
publicidade,

2.166,00

Energia
elétrica, luz
Manutenção em móvel e

2.164,03

equipamento
Lanche, refeição,
copa e cozinha

2.051,37

Agua
e esgoto
Material
de construção e

1.480,27

reforma

Material e suprimento (material de expediente para escritório))
Diária para viagem

0

5,000

10,000

1.444,84
15,000

1.368,00
20,000

Transporte, frete e carreto

975,00

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

912,50

Despesa jurídica(guia, taxa para ação jurídica)

735,83

Material de limpeza e utensílio

486,29

Manutenção em móvel e equipamento

466,00

Despesa com locação de máquina e equipamento

200,00

Material de construção e reforma

81,99

Serviço de mão de obra de construção e reforma

50,00
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