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ID do per�l para pagamentos
2604-2450-1493

Nome da empresa
rigoni

Apelido da conta de pagamentos
feliperigoni.com

Resumo criado
14 de mai de 2019

1 – 28 de fev de 2019

Saldo �nal: US$ 54,45

Data Descrição Valor

(USD)

6 – 28 de fev de
2019

G Suite Basic: Uso de 13 licenças US$ 53,39

5 de fev de 2019 G Suite Basic: Uso de 2 licenças US$ 0,35

1 – 4 de fev de
2019

G Suite Basic: Uso de 1 licenças US$ 0,71

1 de fev de 2019 Pagamento automático: Mastercard  • • • • 4870 −US$ 5,00

Saldo inicial: US$ 5,00
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Conversor de Moedas

Data da cotação 28/02/2019

Resultado da conversão

O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos 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

 54,45

Converter de

Dólar dos Estados Unidos (USD) 



Para

Real (BRL) 



Conversão de: Dólar dos Estados Unidos/USD (220) 
Valor a converter: 54,45

Para: Real/BRL (790) 
Resultado da conversão: 203,5287

Data cotação utilizada: 28/02/2019 
Taxa:  
1 Dólar dos Estados Unidos/USD (220) = 3,7379 Real/BRL (790) 
1 Real/BRL (790) = 0,2675299 Dólar dos Estados Unidos/USD (220)


