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emitido em 15/05/2020 às 12:59:32Comprovante de transaÃ§Ã£o

dados da conta

nome da empresa: JUNTOS JOVENS UNIDOS NA TRANSF

agência: 8322

conta: 44200-8

CPF / CNPJ do pagador: 34.558.748/0001-26

situação da transação

situação da transação: Efetivado

dados da transferência

nome do favorecido: ANDRESA DE OLIVEIRA BARBOSA BR

CPF / CNPJ: 021.357.804-21

instituição/ISPB: 336 - BANCO C6 S.A.

dados da conta: 0001 / 000000823258-0

valor da transferência: R$ 30.000,00

tipo de transferência: TED: efetivada no mesmo dia

data da transferência: 15/05/2020

repetir por: 00 meses

finalidade: 00010 - credito em conta

identificação do comprovante: 4000 capotes
- O crédito do TED para o beneficiário acontecerá no dia 15/05/2020. Em caso de erro nas informações o valor 
será devolvido em até 15/05/2020

dados de controle

 autenticação:
2DA0F7D0D2998C74184D9D4946D8BCDEA89FCA15

transação efetuada em 15/05/2020 às 12:59:27h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos

e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em

dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED
Dados da conta debitada:

Nome: JUNTOS JOVENS UNIDOS NA TRANSF

Agência: 8322 Conta corrente: 44200 -
8

Dados da TED:
Nome do favorecido: ANDRESA DE OLIVEIRA BARBOSA BR

CPF: 021.357.804-21
Número do banco, nome ou

ISPB: 336 - BANCO C6 S.A. - ISPB 31872495

Agência: 0001 MATRIZ
Conta corrente: 0000008232580

Valor da TED: R$ 375,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA

TED solicitada em 18/05/2020  às 08:54:36 via Sispag.

Autenticação:
54CA06CF5665864938371D502099BC2F73BFB124

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no
www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às
18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h). 1


