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DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM O CARRO FIAT PÁLIO EX/2002 NOS 

ANOS 2017-2018.  

MARCA/MODELO/ANO MÊS/ANO Nº DE 

EMPENHO 

VALOR DESCRIÇÃO 

FIAT PÁLIO EX / 2002 FEVEREIRO 

2017 

000022 2.100,00 R$ 

 

Valor que se empenha face a pagamento com  serviço de pintura 

total lanternagem (salão e caixa de ar) e solda (escapamento) do 

veículo Fiat Pálio pertencente a esta casa de lei. 

000023 1.475,00 R$ Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com 

aquisição de peças para reposição diversas (terminal de direção, 

braço de direção, pivô, entre outras, destinado a manutenção de 

veículo pertencente a esta casa de leis) 

FIAT PÁLIO EX / 2002 JUNHO 

2017 

000129 229,00 R$ Valor que se empenha à fazer face a despesa com pagamento de 

licenciamento competência 2017 do veículo de placa MMZ 8595, 

pertencente a esta casa de leis. 

FIAT PÁLIO EX / 2002 JULHO 

2017 

000159 275,00 R$ Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com 

serviços de manutenção de veículo (serviços de solda, serviço de 

troca de lit de embreagem) realizado no veículo pertencente a esta 

casa de leis durante o mês de julho de 2017. 
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000160 1.895,00 R$ Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com 

aquisição de peças para manutenção do veículo (bateria, lâmpada, 

pivô superior e kit de embreagem), destinados ao veículo 

pertencente a esta casa de leis durante o mês de julho de 2017. 

FIAT PÁLIO EX / 2002 DEZEMBRO 

2017 

000308 1.700,00 R$ Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com 

aquisição de peças automotivas diversas (amortecedor dianteiro, 

amortecedor traseiro, mola espiral, rolamento roda dianteira, entre 

outros, a serem utilizados no veículo pertencente a esta casa 

legislativa) 

 

MARCA/MODELO/ANO MÊS/ANO Nº DE 

EMPENHO 

VALOR DESCRIÇÃO 

FIAT PÁLIO EX / 2002 FEVEREIRO 

2018 

000029 1.940,00 R$ Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição 

de peças automotivas (comando de válvulas , cabeçote, wurth black, 

válvula termostática, entre outras) destinados a manutenção de 

veículo desta casa de leis. 

TOTAL 9.614,00 R$ 

 


