
Attn. VINICIUS CARVALHO
Rua Narciso Sturlini, 62
Osasco
06018-090
Brazil

Amsterdam, October 15, 2020

WeTransfer B.V.
Willem Fenengastraat 19
1096 BL Amsterdam
The Netherlands
www.wetransfer.com
pro@wetransfer.com

KvK 34380998
VAT NL826110976B01

Invoice (Paid on October 15, 2020)
Invoice# ED9E87C7-0002

WeTransfer contact pro@wetransfer.com

Company contact VINICIUS CARVALHO (viniciuscarvalho@me.com)

Invoice details
Subscription Duration / Period

WeTransfer Pro October 15, 2020 to November 15, 2020

Financial breakdown
WeTransfer Pro US$ 12.00 Price

US$ 12.00 Total

Payment
This invoice was paid on October 15, 2020 and can be used for administrative purposes.

Information
If you have any questions about this invoice, please contact our service desk at pro@wetransfer.com
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Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax4/ do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de
14/10/2020 a 15/10/2020. 

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

Data Tipo Cotações em Real1/

Compra Venda
14/10/2020 A 5,5669 5,5675
15/10/2020 A 5,6166 5,6172
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.

http://www.brasil.gov.br/
https://ptax.bcb.gov.br/ptax_internet/consultaBoletim.do?method=gerarCSVFechamentoMoedaNoPeriodo&ChkMoeda=61&DATAINI=14/10/2020&DATAFIM=15/10/2020
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Conversor de Moedas

Data da cotação 15/10/2020

Resultado da conversão

O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos especí�cos de conversão.

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

Para dias não úteis, assume-se a cotação do dia útil imediatamente anterior.

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.

Valor

 12,00

Converter de

Dólar dos Estados Unidos (USD) 



Para

Real (BRL) 



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

Valor a converter: 12,00

Para: Real/BRL (790) 

Resultado da conversão: 67,3992

Data cotação utilizada: 15/10/2020 

Taxa:  
1 Dólar dos Estados Unidos/USD (220) = 5,6166 Real/BRL (790) 

1 Real/BRL (790) = 0,1780437 Dólar dos Estados Unidos/USD (220)

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

