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04/11/2020 Material de Consumo - Alimetos e derivados

04/11/2020 Material de Consumo - Alimetos e derivados

06/11/2020 Serviços de Terceiros - Oficina Fisica

06/11/2020 Pessoal e Encargos - ISS retido

06/11/2020 Pessoal e Encargos - IR DARF

06/11/2020 Pessoal e Encargos - DARF PIS S Folha

06/11/2020 Pessoal e Encargos - FGTS

06/11/2020 Pessoal e Encargos - Previdencia Social 

06/11/2020 Pessoal e Encargos - Pensão Alimenticia

06/11/2020 Pessoal e Encargos - Folha de Pagamento

09/11/2020 Pessoal e Encargos - ISS retido

09/11/2020 Pessoal e Encargos - Pagto multa Rosicler

10/11/2020 Combustivel - Gasolina

10/11/2020 Material de Consumo - Mistura

10/11/2020 Pessoal e Encargos - Pagto rescisão Rosicler

12/11/2020 Serviços de Terceiros - Nutricionista

12/11/2020 Material de Consumo - Sabonete

13/11/2020 Bens e Materiais permanente - tv 43'

13/11/2020 Despesas Indiretas - Contabilidade

13/11/2020 Serviços de Terceiros - Tal medicina

13/11/2020 Despesas Indiretas - Acessoria Juridica

13/11/2020 Material de Consumo - Descartaveis

Pagamento Pensão alimenticia Jessica Renzo Flor cpf.432.978.698-28 colaborador Ramalho

Novembro

Planilha de Controle de Despesas

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

N° fiscal 108.521 compra alimeos e derivados complemento empresa rede krill supermercados cnpj. 21.010.503/0014-32

n° fiscal pagamento de oficina de educação fisica Empresa Thiago Jose Patricio cpf. 332.378.988-13

Pagamento de ISS retido empresa prefeitura municipal de bertioga 

Pagamento IR DARF FPGTO

Pagamento DARF PIS S Folha

Pagamento FGTS colaboradores

Pagamento de guia previdencia social - GPS

N° fiscal 108.522 compra alimentos e derivados empresa rede krill supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0014-32

Pagamento de folha colaboradores 

Pagamento de ISS retido empresa prefeitura municipal de bertioga 

Pagamento de Multa colaboradora Rosicler Cano

Pagamento de boleto compra de mistura cozinha empresa JBS S.A. cnpj. 02.916.265/0001-60

Pagamento referente a rescisão Rosicler Cano 

n° fiscal 019 Pagamento de serviços de nutricionista empresa elaine cristina dos santos cpf. 275.484.868-12

n° fiscal 31055 Pagamento de compra de sabonetes uso geral empresa estoril industr. Com. Prod. Touc ltda cnpj. 52.662.657/0001-18

n° fiscal 768037pagamento de boleto tv 43' empresa magazine luiza s.a. cnpj.47.960.950/0893-51

n° fiscal pagamento serviço contabil empresa charles amorim esteves me cnpj. 17.334.953/0001-99

n° fiscal 434pagamento de serviço mediciana ocupacional empresa tal soluçoes ocupacionais ltda cnpj. 31.999.301/0001-02

n° fiscal 1065 pagamento de compra de descartaveis empresa bertioga  comercio atacado e varejo ltda cnpj. 11.510.978/0001-10

n° fiscal 100346 pagamento de serviço acessoria juridica empresa ramon monteiro diniz cnpj. 412.001.778-86

Pagamento compra gasolina empresa auto posto farol cnpj.



17/11/2020 Material de Consumo - Alimetos e derivados

18/11/2020 Material de Consumo - Mistura

19/11/2020 Pessoal e Encargos - Pensão Alimenticia

19/11/2020 Material de Consumo - Uniforme

19/11/2020 Pessoal e encargos - Adant. Mariane

19/11/2020 Pessoal e Encargos - 1° parc decimo

19/11/2020 Pessoal e Encargos - adiantamento

19/11/2020 Pessoal e Encargos - 1° parc decimo

23/11/2020 Serviços de Terceiros - Oficina Motivacional

23/11/2020 Serviços de Terceiros - Moniotramento

23/11/2020 Material de Consumo - Escritorio

23/11/2020 Locaçoes Diversas - PC e Impressora 

23/11/2020 Serviços de Terceiros - Manutenção Site

24/11/2020 Material de Consumo - Escritorio

24/11/2020 Serviços de Terceiros - Oficina Corte de cabelo

24/11/2020 Material de Consumo - Gas de Cozinha

25/11/2020 Serviços de Terceiros - Acessoria e manutençao

25/11/2020 Material de Consumo - Descartaveis

25/11/2020 Manutenção e pequenos reparos

30/11/2020 Locaçoes Diversas - diferença contrato veiculos

30/11/2020 Combustivel - Gasolina

30/11/2020 Bens e Materiais permanente - impressora

30/11/2020 Locaçoes Diversas - veiculo spin 

30/11/2020 Locaçoes Diversas - veiculo Logan

30/11/2020 Vestuario - toalhas

n° fiscal 108.927 compra de alimetos de uso geral empresa rede krill supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0014-32

n° fiscal 5 pagamento de serviço manutenção de site empresa alberto bento dias me cnpj. 31.609.187/0001-59

n° fiscal 2549796 compra de mistura uso geral empresa pama comercio de generos alimenticios ltda cnpj. 11.660.951/0001-03

Transferencia de pagamento pensão judicial jessica renzo flor - colaborador Ramalho

n° fiscal pagamento de compra de uniformes colaboradores empresa mario ustolin valencio me cnpj. 05.597.241/0001-83

Pagamento de colaboradora mariane souza santos teixeira 

Pagamento 1° parcela decimo proporcional colaboradora mariane souza santos teixeira 

Pagamento adiantamento de salario colaboradores 

Pagamento 1° parcela decimo colaboradores 

n° fiscal 2 pagamento de serviço oficina motivacional empresa romario santos silva cnpj. 38.543.462/0001-28

n° fiscal pagamento servioço de monitoramento empresa teleinfor cameras cnpj. 31.101.115/0001-04

n° fiscal 011 pagamento de compra material de uso administrativo empresa beachproject ass. Proj. e serv. Cnpj. 29.012.072/0001-30

n° fiscal 4 pagamento de serviço de locação pc e impressora empresa beachproject ass. Proj. e serv. Cnpj. 29.012.072/0001-30

n° fiscal pagamento de locação veiculo Logan empresa movida locação de veiculos ltda cnpj. 07.976.147/0001-60

n° fiscal compra de toalhas uso geral empresa vest cas bertioga vc com. Cama mesa e banho ltda cnpj. 23.422.502/0011-88

n° fiscal pagamento de diferença de pagamento erro de digitação empresa beachproject ass. Projetos e serviços cnpj.29.012.072/0001-30

n° fiscal 6 pagamento de oficina de corte de cabelo empresa jeovane aparecido dos santos me. Cpf.432.637.658-92

n° fiscal 27086001 pagamento de compra de gas de cozinha empresa comerc. De gas alb. Bertioga epp cnpj.01.712.688/0001-03

n° fiscal 1 pagamento de serviços de manutenção site e acessoria empresa joão vitor souza limacnpj. 38.731.713/0001-06

n° fiscal 1080 compra de material de uso geral limpeza e descartaveis empresa bertioga cmercial atacado e var. eireli cnpj. 11.510.978/0001-10

n° fiscal compra de tinta para manutenção predio empresa sodimac bcoitaubba constrdecor s.a. cnpj. 03.439.316/0001-72

n° fiscal movida locação de veiculo diferença alteração de contrato empresa movida locação de veic. S.a. cnpj. 07.976.147/0001-60

n° fiscal 10108 pagamento de gasto combustivel empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23

n° fiscal pagamento de compra impressora empresa magazine luiza s.a. cnpj. 47.960.950/0001-21

n° fiscal pagamento de locação veiculo spin empresa movida locação de veiculos ltda cnpj. 07.976.147/0001-60
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5.006,29R$                     

224,04R$                        

800,00R$                        

67,68R$                          

439,74R$                        

452,02R$                        

3.756,42R$                     

16.585,41R$                   

541,17R$                        

37.631,38R$                   

66,36R$                          

385,15R$                        

1.362,38R$                     

2.758,63R$                     

1.912,82R$                     

1.300,00R$                     

597,42R$                        

1.769,85R$                     

2.450,00R$                     

376,32R$                        

3.000,00R$                     

706,50R$                        
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3.133,26R$                     

2.517,42R$                     

162,34R$                        

1.125,00R$                     

347,00R$                        

57,16R$                          

17.463,37R$                   

14.261,01R$                   

400,00R$                        

390,00R$                        

353,30R$                        

900,00R$                        

400,00R$                        

2,00R$                            

1.000,00R$                     

863,90R$                        

359,80R$                        

486,00R$                        

1.484,00R$                     

273,30R$                        

1.010,12R$                     

1.079,10R$                     

2.733,02R$                     

1.323,17R$                     

700,48R$                        

135.014,33R$                 


