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02/08/2020 n° fiscal 106338 Transferencia compra de hortifruti semanal empresa rede kril supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0001-32 Material de consumo 2.3 Hortifruti

04/09/2020 Pessoal e Encargos - Folha de pagemento 

04/09/2020 Pessoal e Encargos - Guia de previdencia

04/09/2020 Pessoal e Encargos - FGTS

04/09/2020 Pessoal e Encargos - Pensão

08/09/2020 Material de consumo 2.3 Alimentos em geral

08/09/2020 Material de consumo 2.3 - Descartaveis

09/09/2020 Bens e Material Permanentes - utencilios de cozinha

09/09/2020 Pessoal e Encargos - Iss retido

09/09/2020 Combustivel - gasolina uso geral

11/09/2020 Serviços de Terceiros - oficina de educação fisica

14/09/2020 Material de consumo 2.3 Alimentos em geral

15/09/2020 Material de consumo 2.3 Mistura

15/09/2020 Despesas Indiretas - Contabilidade

15/09/2020 Despesas Indiretas - Juridico

15/09/2020 Serviços de Terceiros - Nutricionista

15/09/2020 Pessoal e Encargos - darf

n° fiscal 839 Transferencia de materiais descartaveis empresa bertioga comercio atacado e varejo ltda cnpj. 11.510.978/0001-10

n° fiscal 281 Transferencia de compra de material permanente empresa sp equipamentos utilidade e acessorios ltda cnpj. 14.165.506/0001-65

n° fiscal 009019610 Pagamento de iss retido empresa prefeitura municipal de bertioga

n° fiscal 8531-00 Pagamento de gasolina empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23

n° fiscal Pagamento de oficina de educação fisica empresa thiago jose patricio cpf.332.378.988-13

n° fiscal 106.751 Pagamento de compra alimento geral empresa krill supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0014-32

n° fiscal pagamento de compra de mistura uso geral empresa pama comercio de generos alimenticios PMG com. De frios e lat. Cnpj. 11.660.951/0001-03

Pagamento de serviço contabilidade empresa charles amorim esteves me cnpj.173.349.530/0001-99

Pagamento serviços juridicos empresa ramon monteiro diniz cpf.412.001.778-86

Pagamento de serviço nutricionista empresa elaine cristina dos santos raimundo 

Pagamento de darf guia de recolhimento

n° fiscal 000.106.585 Transferencia compra de alimentos em geral semanal empresa rede kril supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0001-32
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Historico de compra numero de nota, empresa, cnpj, cpf e descriçoes 

n° fiscal pagamento de colaboradores folha de pagamento

Pagamento de guia da previdencia social - gps 

Pagamento de pensão judicial colaborador ramalho para Jessica renzo flor cpf. 432.978.698-28

Pagamento de fgts colaboradores cod convenio 0179



15/09/2020 Serviços de Terceiros - medicina do trabalho

15/09/2020 Pessoal e Encargos - darf ir fpgto

16/09/2020 n° fiscal 76973 pagamento de compra de material de reparo empresa comercial nova bertioga material construção ltda cnpj.59.069.336/0001-53 Manutenção e pequenos reparos 2.3 - hidraulica

16/09/2020 Material de consumo 2.3 hortifruti

17/09/2020 Material de consumo 2.3 Descartaveis

18/09/2020 Pessoal e Encargos - Adiantamento salarial

18/09/2020 Bens e Material Permanentes - Tv 43"

18/09/2020 Bens e Material Permanentes - Panela de pressão

18/09/2020 Serviços de Terceiros - oficina de corte de cabelo

21/09/2020 Material de consumo 2.3 Limpeza e manutenção

22/09/2020 Pessoal e Encargos - investimento

23/09/2020 Material de consumo 2.3 Alimentos em geral

24/09/2020 Material de consumo 2.3 - Descartaveis

24/09/2020 Material de consumo 2.3 - Desodorante

25/09/2020 Material de consumo 2.3 - Gas

25/09/2020 Material de consumo 2.3 Alimentos em geral

30/09/2020 Material de consumo 2.3 - Mistura

30/09/2020 Serviços de Terceiros - Site

30/09/2020 Locação de Diversos - Logan

30/09/2020 Locação de Diversos - Spin

30/09/2020 Serviços de Terceiros - Monitoramento

30/09/2020 Bens e Material Permanentes - utencilios de cozinha

30/09/2020 Combustivel - gasolina uso geral

n° fiscal 046205 compra de alimentação uso geral empresa rede krill supermercado ltda cnpj. 21.010.503/0014-32

n° fiscal 002.493.247 pagamento de compra mistura empresa pama comercio de generos alimenticios ltda cnpj. 11.660.951/0002-94

n° fiscal 3 manutenção de site portal transparencia empresa alberto bento dias cnpj. 31.609.187/0001-59

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

n° fiscal 0 locação Spin empresa movida locação de veiculos ltda cnpj. 07.976.147/0001-60

n° fiscal 936 pagamento monitoramento video empresa teleinfor sistemas de segurança eireli - me cnpj. 31.101.115/0001-04

n°fiscal  compra de panela de pressão empresa houseware brasil comercio ltda cnpj. 52.362.985/0002-80

n° fiscal 9847 pagamento combustivel empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23

n° fiscal 26540 compra de gas uso cozinha empresa comercio de gas albatroz de bertioga ltda epp cnpj. 01.712.688/0001-03

Pagamento de darf ir fpgto documento de arrecadação de receitas federais 

n° fiscal 952 compra de embalagens descartaveis empresa bertioga comercial atacado e varejo eireli  cnpj. 11.510.978/0001-10

Pagamento de folha de colaboradores adiantamento salarial

Pagamento de compra tv 43" empresa magazine luiza s/a cnpj. 47.960.950/0449-27

Pagamento de compra panela de pressão 20litros empresa via varejo s.a. cnpj. 33.041.260/0652-90

Pagamento de oficina corte de cabelo empresa jeovane 

n° fiscal 963 pagamento de compra de produtos de limpeza e manutenção empresa bertioga comercial atac. E varej. Eireli cnpj. 11.510.978/0001-10

n° cod operação 000303594 transferencia para fundo de aplicação caixa economica federal e-simples rf 

n° fiscal 017716 compra de generos alimenticios empresa rede krill supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0001-81

n° fiscal 973 compra de descartaveis uso geral empresa bertioga comercial atacado e varejo eireli cnpj. 11.510.978/0001-10

n° fiscal 973 compra de desodorante uso geral empresa bertioga comercial atacado e varejo eireli cnpj. 11.510.978/0001-10

n° fiscal 106.836 compra de hortifruti semanal empresa rede krill supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0001-18

Pagamento de prestação de serviço medicina do trabalho empresa tal soloçoes ocupacionais cnpj.31.999.301/0001-02
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96,90R$                           

37.522,18R$                    

16.470,17R$                    

3.731,43R$                      

400,72R$                         

2.541,46R$                      

625,28R$                         

150,00R$                         

71,76R$                           

1.414,91R$                      

800,00R$                         

1.329,38R$                      

3.814,52R$                      

2.450,00R$                      

3.000,00R$                      

1.300,00R$                      

450,30R$                         
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376,32R$                         

439,74R$                         

834,16R$                         

65,18R$                           

319,80R$                         

18.012,07R$                    

1.813,95R$                      

331,66R$                         

1.000,00R$                      

2.183,30R$                      

30.218,81R$                    

1.404,85R$                      

289,40R$                         

422,00R$                         

973,70R$                         

708,96R$                         

1.315,50R$                      

400,00R$                         

1.323,17R$                      

2.733,02R$                      

391,32R$                         

639,31R$                         

1.048,94R$                      

143.414,17R$                  


