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CPF NOME MOTIVO (RENDA)

500.***.***-90 CAIQUE PEREIRA BARBOSA

Referente à empresa em nome de ALESSANDRA E ERENILSON :

A DRE demonstra que no segundo semestre de 2020 a empresa teve receitas na ordem de 

R$104.738,50. O extrato do Santander demonstra que nos últimos 3 meses de 2020 ocorreram 

entradas na ordem de R$155.722,89, o que já ultrapassa o valor da receita semestral. Esta situação 

pode ocorrer por diversos fatores, razão pela qual solicitamos  o Balanço Patrimonial e o Livro 

Diário dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 com a finalidade de entender a 

divergência.

462.***.***-23 JAQUELINE PAULA SANTOS

Sanar as pendências referente à empresa em nome de ZEZILTON :

1. Justificar e detalhar os valores de entrada dos extratos bancários enviados, de  modo a ser 

compatível com os valores contidos na Declaração de faturamento apresentada.

2. Retificar as informações apresentadas de receitas e despesas, demonstrando nos extratos o que 

é despesa pessoal, da empresa e o que é receita da mesma.

3. Esclarecer: Extrato bancário de pessoa física em 26/10 demonstra que houve entrada por TED 

tendo como remetente o próprio empresário, o que sinaliza que existem outras contas.

436.***.***-98 PALOMA BRITO DOS REIS

Não apresentou documentos pendentes:

EM SEU NOME:

- Contracheque referente aos meses de novembro e dezembro de 2020 com a empresa 

LORENZETTI contendo o salário bruto total (enviou apenas adiantamento).

-  Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições 

Previdenciárias disponibilizado pela Previdência Social, constando todas as relações previdenciárias 

e detalhamento de remunerações. Disponível em meuinss.gov.br mediante cadastro de login e 

senha.

EM NOME DE APARECIDA:

Declaração de Rendimento além do benefício previdenciário - Declaração VI, preenchida e 

assinada. Disponível em 

https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_06.doc

461.***.***-09 RICARDO PADILHA VIEIRA

Sanar as pendências referente à empresa em nome de REGINALDO :

1.DECORE referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020;

2.Extratos bancários de todas as contas (corrente e/ou poupança) em nome da pessoa jurídica e da 

pessoa física, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 em nome de 

Reginaldo.
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502.***.***-11 TIPHANI GABRIELLI SANTANA DA COSTA

Sanar as pendências referente à empresa inscrita em nome de SÉRGIO GABRIEL :

1. Justificar as divergências quanto aos valores contidos nos Relatórios de Receita Bruta e os 

valores nos extratos bancários apresentados:

Out. – Vlr Receita Relatório 2.230,00, já no extrato R$5.977,71

Nov. – Vlr Receita Relatório 1.364,00, já no extrato R$4.300,16

Dez. – Vlr Receita Relatório 1.300,00, já no extrato R$1.350,00

2. Detalhar a que se refere as entradas, encontradas nos extratos bancários enviados.
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