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Escnmno de Cnnubllidlde eAdvmm

Récibo do Pagamento

Através deste documento. declara. para todos os fm e quem possa interessar,
que recebi de Leandro de Olivelra Teixeira. solteiro. brasileiro, canecra de
identidade n' 12,584250-0, expedida pelo IFP/RJ, CPF n' 099,029397-16.
residente na Rua Adalberto José de Silva, n“ 69, Ganguri de Cima, a quanlia
de R$ 2.500,00 (dous mile quinhentos reais), mês de abril/2020, «aderente a:

: Espaço comimlll. Slando na Rua Rogllllldome da Sllvl, 21. ul-
02 -Ganguri do Clml, Canhooimã doMiauu/RJ.

Por ser verdade. assim: 0 preseme.

Cachoeiras de Macacu/RJ, 30 de abril de 2020.

da SiNa Araúio



comprovante de transferência TED
via app Itaú

s/ realizada em 30/04/2020 as 13 3130

valor

R$ 2.500,00
data da transferência

30/04/2020

de

LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

341 - Banco itau S/A
agência 4843 conta 2154045

para

GENEcv DA SILVA ARAUJO

237 — BANCO BRADESCO S.A

agência 2050 conta 0026223—4

CPF 019.137.747—32

únalidade

01 - Crédito em conta corrente

autenticação

QCB3GBEB9BGACFBDDEBSSGQM390583257BSFBBZ



NOTA FMAL DE sERvIços ELETRONICA - NFS.
PREFErruRA MUNICIPALDE NWA FRIBURGO
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. comprovante de transferência TED
via app Itaú

s/ realizada em 30/04

valor

R$ 1.200,00
das da vansIeréncla

30/04/2020

de

LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

341 - Banco Itau S/A

agência 4843 conta 21540-3

para

RAFAEL THADEU RODRIGUES DE OLI

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

agência 2061 conta 0018621-0
CPF 160.065.397—99

hnahdade

01 - Crédito em conta corrente

autenticação

CUEGDDEG7BBA76CDBIM75CBDAEBBGE7BOEF25FC


