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01/10/2020 Locação Diversas - locação impressora e pc 900,00R$            

07/10/2020 Pessoal e Encargos - folha de pagamento 37.751,71R$       

07/10/2020 Pessoal e Encargos - Pensão judicial 423,87R$            

07/10/2020 Pessoal e Encargos - darf pis s folha 448,46R$            

07/10/2020 Pessoal e Encargos - FGTS outubro 3.705,03R$         

07/10/2020 Pessoal e Encargos - Guia de Previdencia Social 16.250,85R$       

07/10/2020 Pessoal e Encargos - Darf IR FPGTO 439,74R$            

07/10/2020 Material de Consumo - Alimentação 4.762,69R$         

07/10/2020 Bens e Materiais Permanentes - Caixa de Som 371,31R$            

09/10/2020 Serviços de Terceiros - Oficina Educação Fisica 800,00R$            

13/10/2020 Material de Consumo - Descartaveis 697,00R$            

15/10/2020 Despesas Indiretas - Contrabilidade 2.450,00R$         

15/10/2020 Serviços de Terceiros - Nutricionista 1.300,00R$         

15/10/2020 Serviços de Terceiros - Medicina do Trabalho 376,32R$            

15/10/2020 Despesas Indiretas - Serviço Juridico 3.000,00R$         

16/10/2020 Material de Consumo - Alimentação 726,12R$            

16/10/2020 Combustivel - gasolina 1.354,51R$         

20/10/2020 Serviços de Terceiros - Oficina corte de cabelo 800,00R$            

20/10/2020 Material de Consumo - Alimentação 2.082,00R$         

20/10/2020 Pessoal e Encargos - adiantamento de salario 18.012,07R$       

22/10/2020 Serviços de Terceiros - Monitoramento 390,00R$            

22/10/2020 Material de Consumo - material escritorio 441,33R$            

22/10/2020 Locação Diversas - locação impressora e pc 900,00R$            

22/10/2020 Material de Consumo - material escritorio 703,50R$            

22/10/2020 Serviços de Terceiros - Site 400,00R$            

22/10/2020 Material de Consumo - descartaveis e limpeza 1.495,15R$         

22/10/2020 Material de Consumo - higiene rolon 422,00R$            

22/10/2020 Material de Consumo - Alimentação 4,29R$                

23/10/2020 Material de Consumo - Alimentação 1.544,09R$         

27/10/2020 Material de Consumo - Gas de cozinha 898,80R$            

27/10/2020 Bens e Materiais Permanentes - Forno cozinha 881,00R$            

29/10/2020 Vestuario - travesseiros, cortina box e fronha 700,00R$            

29/10/2020 Bens e Materiais Permanentes - Refrigerador 1.640,56R$         

29/10/2020 Serviços de Terceiros - Oficina motivacional 500,00R$            

30/10/2020 Locação Diversas - Logan 1.323,17R$         

30/10/2020 Locação Diversas - Spin 2.733,02R$         

16/10/2020 Combustivel - gasolina 1.552,63R$         

113.181,22R$   

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

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

n° fiscal 9985 pagamento compra gasolina empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23

n° fiscal 1 pagamento de oficina motivacional empresa romario santos silva 

n° fiscal 4 locação de escritorio empresa beachproject ass. Projetos e serviços cnpj. 29.012.072/0001-30

n° fiscal 009 material de escritorio uso geral empresa beachproject ass. Projetos e serviços cnpj. 29.012.072/0001-30

n° fiscal 4 pagamento manutenção do site empresa alberto bento dias me cnpj. 316.091.870/0001-59

n° fiscal 1031 pagamento compra de embalagens empresa bertioga comercio atacadao e varejo ltda cnpj. 11.510.978/0001-10

n° fiscal 1032 pagamento de material de higiene rolon empresa bertioga comercio atacado e varejo ltda cnpj. 11.510.978/0001-10

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

n° fiscal 108.108 compra alimentação geral empresa rede krill supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0014-32

n° fiscal 26835 pagamento de consumo de gas empresa comercio de gas albatroz bertioga epp cnpj. 01.712.688/0001-03

n° fiscal 041.675 compra de forno uso cozinha empresa chefstok comercio equipamento eireli cnpj. 07.335.996/0001-35

n° fiscal 045 compra de material vestuario empresa carla de almeida colchini me cnpj. 09.337.545/0001-62

n° fiscal compra refrigerador empresa pagar.me pagamentos magalu pagamentos cnpj. 17.948.578/0001-77

n° fiscal 8118981 material de escritorio uso geral empresa kalunga comercio e industria grafica ltda cnpj. 43.283.811/0001-50

N° fiscal 6 Pagamento oficina fisica empresa thiago jose patricio cpf. 332.378.988-13

N° fiscal 1001 Pagamento de compra de descartaveis empresa bertioga comercial atacado e varelo eireli cnpj. 11.510.978/0001-81

N° fiscal 74 Pagamento de serviços comtabeis empresa cahrles amorim esteves me cnpj. 17.334.953/0001-99

N° fiscal 018 Pagamento de nutricionista empresa elaine cristina dos santos raimunda cpf. 275.484.868-15

N° fiscal 369 Pagamento serviços medicina do trabalho empresa tal soluçoes ocupacionais cnpj. 31.999.301/0001-02

n° fiscal 6 Pagamento serviço juridico empresa ramon monteiro diniz cpf. 412.001.778-86

n° fiscal 107.919 pagamento compra alimentos empresa rede krill supermercado ltda cnpj. 21.010.503/0014-32

n° fiscal 9900 pagamento compra gasolina empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23

n° fiscal 5 pagamento oficina corte de cabelo empresa jeovane aparecido dos santos me cpf. 432.637.658-92

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

n° fiscal 970 monitoramento de camera empresa teleinfor sistemas de segurança eireli por banco b cnpj. 31.101.115/0001-04

n° fiscal adiantamento de salario colaboradores 

N° fiscal Pagamento de compra de caixa de som uso geral empresa magasine luiza ltda cnpj. 47.960.950/0449-27

Outubro

Planilha de Controle de Despesas

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

Pagamento de folha de colaboradores gastos pessoais 

Pagamento de pensão judicial colaborador Ramalho favorecido Jessica Renzo flor cpf.432.978.698-28

Pagamento Darf Pis S. Folha 

Pagamento de FGTS outubro

Pagamento de guia da previdencia social - GPS

Pagamento de Darf IR FPGTO 

 N° fiscal 107.602 Pagamento de alimentação uso geral empresa krill supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0001-18 

Pagamento de atrasado copiadora referente a setembro empresa beachproject ass. Proj. e serviços cnpj. 29.012.072/0001-30


