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Livro Razão

CRF/BA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

CNPJ: 13.529.565/0001-02

49.232,22CSaldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de DiáriasConta:

959,77Valor empenhado a ALTAMIRO JOSÉ  DOS SANTOS, referente duas diárias e meias pelo
deslocamento da cidade de Brasilia/DF para Barreiras/BA, periodo de 29 a 31/01/16, para
participar de reunião e das atividades comemorativas ao Dia do Farmacêutico, conforme
Convocação nº 020/16

095128701/02/2016

767,82Valor empenhado a LUIZ ROBERTO SANTOS DE CARVALHO, referente uma diária e meia
pelo deslocamento da cidade do Salvador a Brasilia, no periodo de 28 a 29/01/16,participar
da atividades comemorativa ao Dia do Farmacêutico e da Comenda do Mérito Farmacêutico
no CFF conforme Convocação nº 021/16

095128801/02/2016

615,85Valor empenhado a NECIVALDO MARCOS PINHO ALENCAR, referente duas diárias e meia
pelo deslocamento ao município de Ilhéus e Vitoria da Conquista durante o periodo de 13 a
15/01/16, para dar suporte técnico em Áudio Visual no evento entrega de Comenda do dia
do Farmacêuticos conforme recibo

096129201/02/2016

46.888,78C0,002.343,44Acumulado até o dia:

1.599,72Valor empenhado a ACÁCIO BOMFIM DE ABREU, referente duas diárias e meia pelo
descolamento de Salvador/Brasilia/São Paulo/Salvador, periodo de 15 a 17/02/16, para
participar de reuniões no Conselho Federal de Farmácia, para discutir "RJU-Assuntos
Regulatórios" conforme Convocação nº 027/16

124140611/02/2016

45.289,06C0,003.943,16Acumulado até o dia:

644,70Valor empenhado a NECIVALDO MARCOS PINHO ALENCAR,referente duas diárias e meia
pelo deslocamento ao município de Vitoria da Conquista e Jequié, como suporte técnico em
Áudio Visual no evento entrega de Comenda do dia do Farmacêuticos conforme recibo

096155915/02/2016

44.644,36C0,004.587,86Acumulado até o dia:

959,83Valor empenhado a ACÁCIO BOMFIM DE ABREU, referente uma diária e  meia pelo
deslocamento a cidade de Brasilia-DF, periodo  de  23 a 24/02/16,para participar do Curso
de Relatório de Gestão , Indicadores e prestação de contas-Encontro da FBCS, , conforme
Convocação nº 040/16

130175222/02/2016

43.684,53C0,005.547,69Acumulado até o dia:
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Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


