
INVOICE

Zoom Video Communications Inc. 
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113
billing@zoom.us
 

Remittance Details should be sent to: 
Finance@zoom.us

Purchase Order Number:

Customer VAT/Tax Number: 

Zoom W-9

Invoice Date:
Invoice #:

Payment Terms:
Due Date:

Account Number
Currency:

Account Information:

10/20/2020
INV47597659
Due Upon Receipt
10/20/2020
123517555
USD
 Camara dos Deputados
Camara dos Deputados, anexo 4 gabinete 356
BRASILIA, DF 70160900 
Brazil

deputadoviniciuscarvalho@gmail.com

 
 

CHARGE DETAILS

Charge Description Service Period Subtotal Tax TOTAL

Charge Name:  Standard Pro Monthly 
Quantity: 1
Unit Price: $14.99  10/20/2020-11/19/2020 $14.99 $0.00 $14.99  

INVOICE TOTALS

Subtotal: $14.99 

Total (Including Tax): $14.99   

Invoice Balance: $0.00 

TAX DETAILS

Charge Name Tax Name Jurisdiction Charge 
Amount

Tax 
Amount 

Total 
Tax $0.00  

TRANSACTIONS 

Invoice Total $14.99

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201080605-W-9-Wire-Transfer-Instructions


INVOICE

Transaction Date Transaction Number Transaction 
Type

Description Applied 
Amount

10/20/2020 P-51029813 Payment ($14.99)

Invoice Balance $0.00

Zoom Phone services provided by Zoom Voice Communications, Inc. Rates, terms and conditions for Zoom Phone services are set by Zoom 

Voice Communications, Inc.   



21/10/2020 Conversor de Moedas

https://www.bcb.gov.br/conversao 1/1

Conversor de Moedas

Data da cotação 19/10/2020

Resultado da conversão

O c álc ulo efetuado tem c aráter informativo e não substitui as disposiç ões da norma c ambial brasileira para c asos espec í�c os de c onversão.

Conversões disponíveis para datas informadas a partir de 01/02/1999.

Para dias não úteis, assume- se a c otaç ão do dia útil imediatamente anterior.

O Banc o Central não assume qualquer responsabilidade pela não simultaneidade ou falta das informaç ões prestadas, assim c omo por eventuais erros de

paridades das moedas, ou qualquer outro, salvo a paridade relativa ao dólar dos Estados Unidos da Améric a em relaç ão ao Real. Igualmente, não se

responsabiliza pelos atrasos ou indisponibilidade de serviç os de telec omunic aç ão, interrupç ão, falha ou pelas imprec isões no fornec imento dos serviç os ou

informaç ões. Não assume, também, responsabilidade por qualquer perda ou dano oriundo de tais interrupç ões, atrasos, falhas ou imperfeiç ões, bem c omo

pelo uso inadequado das informaç ões c ontidas na transaç ão.

Valor

 14,99

Conv erter de

Dólar dos Estados Unidos (USD) 



Para

Real (BRL) 



Conversão de: Dólar dos Estados Unidos/USD (220)

Valor a converter:  14,99

Para: Real/BRL (790)

Resultado da conversão:  83,9695

Data cotação utilizada:  19/10/2020

Taxa: 
1 Dólar dos Estados Unidos/USD (220) = 5,6017 Real/BRL (790)

1 Real/BRL (790) = 0,1785172 Dólar dos Estados Unidos/USD (220)

http://www.brasil.gov.br/


21/10/2020 Cotações e boletins

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes 1/1

Cotações de Fechamento Ptax4/ do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A,
período de 19/10/2020 a 20/10/2020. 

Clique para obter a tabela completa (   CSV - 2 KB ) 

Data Tipo Cotações em Real1/

Compra Venda
19/10/2020 A 5,6017 5,6023
20/10/2020 A 5,5824 5,5830
1/ - Moeda contra Real
4/ - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a
taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

Fonte: Refinitiv.

  O Banco Central não assume qualquer responsabilidade pela não simultaneidade ou falta das informações prestadas, assim como por eventuais erros de paridades das moedas, ou qualquer outro, salvo a
paridade relativa ao dólar dos Estados Unidos da América em relação ao Real. Igualmente, não se responsabiliza pelos atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicação, interrupção, falha ou
pelas imprecisões no fornecimento dos serviços ou informações. Não assume, também, responsabilidade por qualquer perda ou dano oriundo de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições, bem como
pelo uso inadequado das informações contidas na transação.

https://ptax.bcb.gov.br/ptax_internet/consultaBoletim.do?method=gerarCSVFechamentoMoedaNoPeriodo&ChkMoeda=61&DATAINI=19/10/2020&DATAFIM=20/10/2020


16/09/2020 Informações de cobrança - Zoom
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Cobrança 

Ajuda (/zendesk/sso?return_to=h�ps://support.zoom.us/hc/pt-br/categories/201137176)

Atual
(h�ps://us02web.zoom.us/billing/plan)

Pendente
(h�ps://us02web.zoom.us/billing/pending)

Informações
(h�ps://us02web.zoom.us/billing/payment)

Faturas
(h�ps://us02web.zoom.us/billing/report)

É possível atualizar suas informações de cobrança abaixo.
Entrará em vigor no próximo ciclo de cobrança.

Moeda Dólares Americanos $

Contato para faturamento Editar

Nome completo
ViniciusCarvalho

E-mail deputadoviniciuscarvalho@gmail.com

Endereços de e-mail adicionais

Número de telefone

empresa Camara dos Deputados

Endereço
Camara dos Deputados anexo 4 gabinete 356 BRASILIA DF 70160900 Brazil

Contato de venda Editar

Igual ao contato de cobrança

Forma de Pagamento Editar

Pagar até CreditCard

Número do cartão ************8237

Sobre
(h�ps://us02web.zoom.us/pt-
pt/about.html)

Fazer download
(h�ps://us02web.zoom.us/download)

Cliente Reuniões
(h�ps://us02web.zoom.us/download#client_4mee�ng)

Vendas
(h�ps://us02web.zoom.us/contactsales)

1.888.799.5926 (tel:1.888.799.5926)

Suporte (
return_to
br)

Teste o Zo
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