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06/08/2020 Materiais Permanentes 2.7 - Maquina de secar roupas 1.592,10R$            

06/08/2020 Materiais Permanentes 2.7 - Quadro losa e recados 481,92R$               

07/08/2020 Pessoal e Encargos 1. - FGTS 3.727,49R$            

07/08/2020 Pessoal e Encargos 1. - GPS 15.920,11R$          

07/08/2020 Material de consumo 2.3 - Alimentação 600,69R$               

07/08/2020 Pessoal e Encargos 1. - DARF IR FPGTO 439,74R$               

07/08/2020 Pessoal e Encargos 1. - DARF PIS S folha 450,30R$               

07/08/2020 Materiais Permanentes 2.7 - Suporte Tv Julho 95,00R$                 

07/08/2020 Material de consumo 2.3 - Pagamento refeito mês julho 2.897,12R$            

07/08/2020 Material de consumo 2.3 - Pagamento refeito mês julho 1.904,96R$            

07/08/2020 Pessoal e Encargos 1. - Folha de Pagamento 37.621,14R$          

11/08/2020 Serviços de Terceiros 2.4 - Nutricionista 1.300,00R$            

11/08/2020 Material de consumo 2.3 - Limpeza 1.783,05R$            

11/08/2020 Combustivel 2.6 - Gasolina 1.346,57R$            

12/08/2020 Pessoal e Encargos 1. - Pensão 469,14R$               

13/08/2020 Pessoal e Encargos 1. - Iss retido 68,02R$                 

13/08/2020 Materiais Permanentes 2.7 - Tanquinho 409,00R$               

13/08/2020 Despesa indiretas 3 - Contabilidade 2.450,00R$            

13/08/2020 Despesa indireta 3 - Advogado 3.000,00R$            

13/08/2020 Serviços de Terceiros 2.4 - Tal soluçoes ocupacionais 384,00R$               

13/08/2020 Serviços de Terceiros 2.4 - Oficina Educação Fisica 800,00R$               

Pagamento de compra feita em julho teve erro e foi estornado sendo refeito nesta data empresa krill supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0014-32

Pagamento de folha de colaboradores 

N° fiscal 016 Pagamento nutricionista Elaine Cristina dos Santos Raimundo cpf. 275.484.639-12

Empresa Bertioga comercial atacado e varejo ltda cnpj. 11.510.978/0001-10

Empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-81

Pagamento de pensão judicial jessica renzo flor cpf. 432.978.698-28

Pagamento de oficna de educação fisica empr. Thiago Jose Patricio cpf.332.378.988-13

Pagamento de iss retido prefeitura municipal de bertioga

Pagamento de compra tanquinho empresa via varejo s.a. casas bahia cnpj. 33.041.260/0652-90

Pagamento de serviço contabiliade empresa tri force charles amorim esteves me cnpj.17.334.953/0001-99

Pagamento de serviço de advogado empr. Ramon Monteiro Diniz cpf. 412.001.778-86

Pagamento de serviços de exames e atividades trabalhista empr. Tal Soluçoes Trabalhistas cnpj. 31.999.301/0001-02

Pagamento de compra alimentos empresa atacadão rede krill cnpj. 12.010.503/0041-32

Pagamento de compra feita em julho teve erro e foi estornado sendo refeito nesta data empresa krill supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0014-32

Agosto
Planilha de Controle de Despesas

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

Compra de maquina de secar roupas uso lavanderia empresa casas bahia ltda cnpj. 33.041.260/065290

Compra de quadro de recados e exposição uso recepção e escritorio empr. Kalunga comercio e industr. Graf. Ltda cnpj. 43.283.811/0023-65

Pagamento FGTS 

Pagamento Documento de Arrecadação de receitas Federais DARF IR FPGTO

Pagamento Documento de Arrecadação de receitas Federais DARF PIS S folha

Pagamento de compra suporte de tv devido a termos efeituado erro na transferencia empr. Wander martins de carvalho elet. Cnpj. 07.112.829/0001-25

Pagamento de gps previdencia social



18/08/2020 Material de consumo 2.3 - Adesivo papelaria 270,00R$               

18/08/2020 Material de consumo 2.3 - escritorio e uso geral 144,66R$               

18/08/2020 Material de consumo 2.3 - Descartaveis 430,50R$               

18/08/2020 Material de consumo 2.3 - Mistura carnes e frango 3.515,67R$            

20/08/2020 Pessoal e Encargos 1. - Adiantamento Salarial 18.012,07R$          

20/08/2020 Manutenção e Pequenos Reparos 2.9 - Banheiro e eletrica 250,00R$               

21/08/2020 Material de consumo 2.3 - Alimentação 2.905,40R$            

24/08/2020 Serviços de Terceiros 2.4 - oficina de corte de cabelo 1.000,00R$            

25/08/2020 Material de consumo 2.3 - gas de cozinha 1.048,00R$            

25/08/2020 Materiais Permanentes 2.7 - Canecas 181,40R$               

26/08/2020 Material de consumo 2.3 - Hortifruti 63,44R$                 

26/08/2020 Material de consumo 2.3 - higiene 310,13R$               

26/08/2020 Material de consumo 2.3 - Alimentação 1.051,14R$            

27/08/2020 Locação e diversos 2.5 - Locação 900,00R$               

27/08/2020 Serviços de Terceiros 2.4 - Monitoramento 400,00R$               

27/08/2020 Serviços de Terceiros 2.4 - Site 400,00R$               

27/08/2020 Materiais Permanentes 2.7 - Ultensilios 150,00R$               

27/08/2020 Material de consumo 2.3 - papelaria 397,10R$               

31/08/2020 Material de consumo 2.3 - mistura carnes e frango 1.654,08R$            

31/08/2020 Manutenção e Pequenos Reparos 2.9 - eletrica 518,67R$               

31/08/2020 Vestuario - toalhas 700,00R$               

31/08/2020 Material Permanente - Pratos inox 178,40R$               

31/08/2020 LOcação e diversos 2.5 - Carro logan 1.323,17R$            

31/08/2020 LOcação e diversos 2.5 - Carro spin 2.733,02R$            

31/08/2020 Material de consumo 2.3 - Alimentação 156,30R$               

31/08/2020 Material de consumo 2.3 - Alimentação 964,03R$               

31/08/2020 Material de consumo 2.3 - diferença de pagamento 7,04R$                   

31/08/2020 Combustivel 2.6 - Gasolina 1.293,21R$            

118.697,78R$        

Pagamento manutenção de cite empresa alberto bento dias me cnpj. 31.609.187/0001-59

Pagamento de material de uso cozinha empresa daniela medrico me cnpj. 14.165.506/0001-65

Pagamento de material escritorio empresa beachproject ass. Proj. e serviços cnpj. 29.012.072/0001-30

Pagamento de compra de mistura empresa almeida comercio de alimentos eireli cnpj.11.906.445/0001-51

Pagamento de compra de hortifruti empresa rede krill supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0014-32

Pagamento de compra higiene uso geral empresa estoril industria comercio produtos toc ltda cnpj. 

Pagamento de compra de alimentos empr. Atacadao rede krill bertioga cnpj. 12.010.503/0041-32

Pagamento de locação escritorio empresa beachproject ass. E serviços cnpj. 29.012.072/0001-30

Pagamento serviço de monitoramento empresa teleinfor segurança eirele cnpj. 

Pagamento de material para manutenção e reparo equipamento empresa fernando m. caldeira jr. Eireli cnpj. 24.742.536/0001-40

Pagamento de compra de carnes mistura em geral empresa almeida comercio de alimentos eireli cnpj. 11.906.445/0001-51

Pagamento de compra de alimentos empr. Atacadao rede krill bertioga cnpj. 12.010.503/0041-32

Pagamento de gas de cozinha uso geral empresa comercio de gas albatroz bertioga epp cnpj. 01.712.688/0001-03

Pagamento de compra canecas uso de acolhidos empresa mirante brasil e comercio b. ltda cnpj. 30.386.427/0001-30

Pagamento de combustivel empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23

Pagamento de manutenção e reparo empresa w.r. costa & bugallo ltda-me cnpj. 71.965.321/0001-79

Pagamento de compra de toalha empresa carla almeida colichinime cnpj.09.337.545/0001-62

Pagamento de compra material empresa house brasil comercial ltda cnpj. 52.362.958/0002-80

Pagamento locação carro logan empresa movida locação de veiculos ltda cnpj. 07.976.147/0001-60

Pagamento de compra de mistura empresa almeida comercio de alimentos eireli cnpj.11.906.445/0001-51

Pagamento de compra alimentos empresa atacadão rede krill cnpj. 12.010.503/0041-32

Pagamento locação carro spin empresa movida locação de veiculos ltda cnpj. 07.976.147/0001-60

Pagamento de compra alimentos empresa atacadão rede krill cnpj. 12.010.503/0041-32

Pagamento de adesivo com ima para carros equipamento empresa cib grafica cnpj.18.581.358/0001-10

Pagamento boleto compra de furador empresa kalunga comercio e industria grafica ltda cnpj.43.283.811/0001-50

Pagamento de compra de descartaveis uso geral empresa bertioga comercio atacado e varejo ltda cnpj.11.510.978/0001-10

Pagamento de oficina de corte de cabelo empresa jeovane aparacido dos santos me cpf.432.637.658-92

Pagamento de adiantamento de salario colaboradores 


