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04/01/2020 2.3 Material de consumo - Mistura

04/01/2021 2.9 Manutenção e pequeno reparos - horta

06/01/2021 2.1 Ultilidade publica - internet

06/01/2021 2.1 Ultilidade publica - telefone

07/01/2021 1.   Folha - iss retido

07/01/2021 2.6 Combustivel - gasolina

07/01/2021 1.  Folha - FGTS

07/01/2021 1.  Folha - Rescisão contratual

07/01/2021 1.  Folha - Pensão judicial

07/01/2021 1.  Folha - Pagameneto salario

07/01/2021 1.  Folha - Rescisão contratual

07/01/2021 1.  Folha - Pagamento salario malote

12/01/2021 2.3 Material de consumo - Alimentos em geral

12/01/2021 2.3 Material de consumo - produtos de limpeza 

14/01/2021 1.  Folha - Pagamneto vt e va

15/01/2021 3.  Despesas Indiretas - contabilidade

15/01/2021 3.  Despesas Indiretas - Juridico

15/01/2021 2.4 Serviços de Terceiros - Oficina ed. Fisica

15/01/2021 2.3 Material de consumo - produtos de limpeza 

15/01/2021 2.3 Material de consumo - descartavel

15/01/2021 2.4 Serviços de Terceiros - medicina do trabalho

15/01/2021 2.4 Serviços de Terceiros - Nutricionista

15/01/2021 2.7 Bens e Materiais Permanentes - bomba de agua

pagamento de multa rescisoria colaboradora Janaina dos Santos Ribeiro rg.45.844.197-1  cpf.292.181.358-05

Janeiro

Planilha de Controle de Despesas

Historico de compra numero de nota, empresa, cnpj, cpf e descriçoes 

compra de mistura empresa pama comercio de generos alimenticios ltda cnpj. 11.660.951/0001-03

compra de material para horta uso geral empresa leila baldi franco me cnpj. 96.469.572/0001-93

pagamento de instalação de intenet equipamento empresa linkforte telecom ltda cnpj. 11.709.943/0001-04

pagamento de instalação de telefone equipamento empresa linkforte telecom ltda cnpj. 11.709.943/0001-04

pagamento de iss retido 

pagamento de combustivel uso geral empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23

pagamento de FGTS colaboradores

pagamento compra material  descartavel empresa bertioga com. Atacad. E varejo ltda cnpj. 11.510.978/0001-10

pagamento de pensão judicial jessica renzo flor colaborador ramalho 

pagamento de colaboradora mariane souza 

pagamento de rescisão janaina dos santos ribeiro rg.45.844.197-1  cpf.292.181.358-05

pagamento de colaboradores salario malote

pagamento de compra material de consumo uso geral alimentação empresa rede krill supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0014-32

pagamento de compra material de limpeza uso geral empresa rede krill supermercados ltda cnpj.21.010.503/0014-32

pagamento vale transporte e vale refeição colaboradora maria ligia santos araujo 

pagamento serviço contabilidade empresa charles amorim esteves me cnpj. 17.334.953/0001-99

pagamento serviços juridico empresa ramon monterio diniz cnpj. 412.001.778-86

pagamento oficina educação fisica empresa thiago jose patricio cpf. 332.378.988-13

pagamento compra material  de limpeza empresa bertioga com. Atacad. E varejo ltda cnpj. 11.510.978/0001-10

pagamento de serviço medicina ocupacional empresa tal soluçoes ocupacional cnpj. 31.999.301/0001-02

pagamento de nutricionista empresa elaina cristina dos santos raimundo 

pagamento material de manutenção em geral empresa eletrica e hidraulica alencar ltda cnpj. 



15/01/2021 2.9 Manutenção e pequeno reparos - reparo

18/01/2021 2.2 Locação do Imovel - aluguel

20/01/2021 1.  Folha - darf ir fpgto

20/01/2021 1.  Folha - darf pis s folha

20/01/2021 2.2 Locação do Imovel - darf imp. Retido

20/01/2021 2.4 Serviços de Terceiros - monitoramento cameras

20/01/2021 1.  Folha - gps inss

20/01/2021 2.4 Serviços de Terceiros - site

20/01/2021 2.4 Serviços de Terceiros - site

20/01/2021 2.3 Material de consumo - Alimentos em geral

20/01/2021 1.  Folha - Pagameneto salario adiantamento

20/01/2021 1.  Folha - Pagameneto salario adiantamento

20/01/2021 1.  Folha - Pagameneto salario adiantamento

20/01/2021 1.  Folha - vale transporte

27/01/2021 2.3 Material de consumo - Mistura

27/01/2021 2.3 Material de consumo - adesivos 

27/01/2021 2.7 Bens e Materiais Permanentes - Microondas

28/01/2021 2.3 Material de consumo - Gas 13kg

29/01/2021 2.3 Material de consumo - Alimentos em geral

29/01/2021 2.7 Bens e Materiais Permanentes - Freezer

29/01/2021 2.3 Material de consumo - produtos de limpeza 

29/01/2021 2.3 Material de consumo - Mistura

29/01/2021 2.3 Material de consumo - descartavel

29/01/2021 2.5 Locação Diversas - Logan

29/01/2021 2.5 Locação Diversas - Spin

pagamento de compra de freezer empresa magazine luiza s.a. cnpj. 47.960.950/0001-21

pagamento compra material  de limpeza empresa bertioga com. Atacad. E varejo ltda cnpj. 11.510.978/0001-10

pagamento de serviço hospedagem site e manutenção empresa alberto bento dias me cnpj.31.609.187/0001-59

pagamento matrial de reparo uso geral empresa J.V. freire calado cia ltda me cnpj. 

pagameto de aluguel predio do equipamento emprea cristian wagner rodrigues cpf.185.834.938-98

pagamento de darf ir fpgto

pagamento de darf pis s folha

pagamento de darf referente a aluguel predio empresa cristian wagner rodrigues /13.3316.3786

pagamento monitoramento camaras empresa teleinfor sistemas de segurança eireli cnpj. 31.101.115/0001-04

pagemento de guia da previdencia social - gps inss

pagamento de serviço manutenção site e abastecimento de informação empresa joão vitor souza lima cpf. 38.731.713/0001-06

pagamento de compra de mistura empresa jbs s. a. cnpj. 02.916.265/0236-15

pagaemnto de compra de material de escritorio empresa beachproject locaçoes e serviços cnpj. 29.012.072/0001-30

pagamento de compra material de consumo uso geral alimentação empresa rede krill supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0014-32

pagamento de salario adiantamento colaboradora mariane souza santos teixeira 

pagamento de salario adiantamento colaboradora maria ligia santos araujo

pagamento de salario adiantamento colaboradores geral

pagamento de vale transporte colaborador jorge ichapo

pagamento de compra de mistura empresa pama comercio de generos alimenticios ltda cnpj. 11.660.951/0001-03

pagamento de adesivos para carros empresa adriano g.c.de oliveira cnpj. 

pagamento de compra de microondas empresa via varejo s.a. cnpj. 33.041.260/0652-90

pagamento de locação de carro Logan empresa movida locaçoes de veiculos ltda cnpj. 07.976.147/0001-60

pagamento de locação de carro Spin empresa movida locaçoes de veiculos e serviços ltda cnpj. 07.976.147/0001-60

pagamento de gas 13kg empresa comercio de gas albatroz bertioga epp cnpj. 01.712.688/0001-03 

pagamento de compra material de consumo uso geral alimentação empresa rede krill supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0014-32
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2.653,44R$                      

223,00R$                         

300,00R$                         

100,00R$                         

73,66R$                           

1.894,44R$                      

5.064,94R$                      

545,84R$                         

471,98R$                         

1.465,59R$                      

1.910,72R$                      

35.688,31R$                     

1.439,03R$                      

219,79R$                         

408,00R$                         

2.450,00R$                      

3.000,00R$                      

800,00R$                         

905,95R$                         

446,05R$                         

376,32R$                         

1.300,00R$                      

216,00R$                         
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179,65R$                         

8.844,36R$                      

562,02R$                         

633,31R$                         

2.155,64R$                      

389,60R$                         

16.460,82R$                     

486,00R$                         

400,00R$                         

1.503,40R$                      

548,70R$                         

423,86R$                         

16.910,50R$                     

135,00R$                         

3.155,74R$                      

156,80R$                         

599,00R$                         

829,00R$                         

4.035,11R$                      

1.979,10R$                      

995,21R$                         

2.086,56R$                      

418,00R$                         

1.323,17R$                      

2.733,02R$                      

129.896,63R$                   


