
StreamYard, Inc. Invoice
8101 Southwest Nyberg Street 210
Tualatin OR 97062
United States
+1 971-350-9164
contact@streamyard.com

Invoice number 7FDD99C5-0003
Date of issue May 14, 2020
Date due May 14, 2020

Bill to
imprensa@zecadirceu.com.br

$49.00 due May 14, 2020

Description Qty Unit price Amount

MAY 14 – JUN 14, 2020

StreamYard Professional 1 $49.00 $49.00

Subtotal $49.00

Amount due $49.00

Pay $49.00 with ACH or wire transfer
A routing number, account number, and SWIFT code will
be generated for this customer when the invoice is sent.

Pay $49.00 with card
Visit pay.stripe.com/i/invst_HHFYsMdzy0z33aq6Hq4AIghypay.stripe.com/i/invst_HHFYsMdzy0z33aq6Hq4AIghy
gq9eDjDgq9eDjD

Questions? Contact StreamYard, Inc. at contact@streamyard.com or call at
+1 971-350-9164. 7FDD99C5-0003 – Page 1 of 1



StreamYard, Inc. Receipt
8101 Southwest Nyberg Street 210
Tualatin OR 97062
United States
+1 971-350-9164
contact@streamyard.com

Receipt number 2232-0813
Invoice number 7FDD99C5-0003
Date paid May 14, 2020
Payment method  – 3344

Paid by
imprensa@zecadirceu.com.br

$49.00 paid on May 14, 2020

Description Qty Unit price Amount

MAY 14 – JUN 14, 2020

StreamYard Professional 1 $49.00 $49.00

Subtotal $49.00

Amount paid $49.00

Questions? Contact StreamYard, Inc. at contact@streamyard.com or call at
+1 971-350-9164. 2232-0813 – Page 1 of 1



Conversor de Moedas

Data da cotação 14/05/2020

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

 49,00

Conv erter de

Dólar dos Estados Unidos (USD) 



Para

Real (BRL) 



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

Valor a converter:  49,00

Para: Real/BRL (790)

Resultado da conversão:  290,8934

Data cotação utilizada:  14/05/2020

Taxa: 
1 Dólar dos Estados Unidos/USD (220) = 5,9366 Real/BRL (790)

1 Real/BRL (790) = 0,1684466 Dólar dos Estados Unidos/USD (220)

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