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CONTRATO DE ADESÃO – PESSOA FÍSICA 
Certificado na Contratação: e-moeda  - 20210416 22:11:11 

 

DAS PARTES 

CONTRATANTE: Certificado na Contratação no site ou no aplicativo 
IDENTIDADE:  Certificado na Contratação  
PIX-ME/PIX-SOCIAL: Certificado na Contratação 
 
CONTRATADA: EPA ECONOMIA PARTICIPATIVA LTDA. ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 
sob o nº 42.310.364/0001-18, na Rua Onze de Junho, 186 apto 114  CEP 11.320-160 em São Vicente-
SP, e-mail epa.economiaparticipativa@gmail.com e site www.economiaparticipativa.com; 
www.economiaparticipativa.org, neste ato representada pelo Sócio Administrador JOSE RICARDO 
CUNHA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, contabilista, inscrito no Conselho Regional de 
Contabilidade sob nº RS-027096/O-0 T-SP, inscrito no RG SP.5.186.026-0 e registrado no CPF sob 
nº 596.481.718-15. 
 

DO OBJETO DO CONTRATO 

 

Cláusula 1ª  –  Este contrato representa  uma aplicação voluntária no PROJETO de MOEDA 
SOCIAL VIRTUAL da CONTRATADA para que o CONTRATANTE possa usufruir de uma ECONOMIA 
PARTICIATIVA onde terá circulação da e-moeda denominada BITBEM com o símbolo [ B$ ], para 
possibilitar, sem intermediação de terceiros, uma troca imediata através de APLICATIVO DA 
CONTRATADA. 
 
Cláusula 2ª  –  O valor aplicado em R$ (reais) na CONTA DA CONTRATADA, será convertido 
na proporção de B$ 1 (um bitbem) para cada R$ 1 (um real) para facilitar a circulação de uma MOEDA 
SOCIAL VIRTUAL produzindo uma disponibilização de valor para atender uma oferta de produtos, bens 
e serviços disponíveis neste MERCADO REAL de produtores, desenvolvedores, consumidores e 
prestadores de serviços em qualquer lugar do BRASIL. 
 
Parágrafo Único  –  O valor aplicado em R$ (reais) na CONTA DA CONTRATADA, será 
reconhecido mediante identificação do PIX-ME (pessoa física) ou PIX-SOCIAL (pessoa jurídica) 
cadastrado. Caso o CONTRATANTE desejar contribuir para o PROJETO ESPECIAIS da EPA como um 
doador ou dar um destino especial deverá indicar PROJETOS no depósito da aplicação que fizer e contatar 
a CONTRATADA por e-mail. 

Cláusula 3ª  –  O valor aplicado em R$ (reais) na CONTA DA CONTRATADA, será mantido 
como lastro no BANCO ou FINTECH indicada que será a entidade que resgatará e converterá BITBENS  
em REAIS sempre que solicitado e por transferência, para o PIX do CONTRATANTE, mediante uma 
TAXA de TRANSFERÊNCIA DE PIX – PESSOA JURÍDICA => PESSOA FÍSICA de R$ 4,50 (quatro reais 
e cinquenta centavos) em 07/2021 que será descontado do valor resgatado. 
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Cláusula 4ª  –  Os valores em BITBENS trocados por bens, produtos, serviços usando o aplicativo 
CONTRATADA, o recebedor terá uma contribuição compulsória de 2% para a 
MANUTENÇÃO/ADMINISTRAÇÃO do PROJETO DE ECONOMIA PARTICIPATIVA. 
 
Cláusula 5ª  –  Os valores aplicados pelo CONTRATANTE constituirão um montante de valor que 
permitirá a empresa aplicar o equivalente a  10% em EMPRÉSTIMOS SEM JUROS aos participantes do 
PROJETO DE ECONOMIA PARTICIPATIVA e, de 5% em DOAÇÕES de CESTAS BÁSICAS (em 
BITBENS) entre participantes do EPA ECONOMIA PARTICIPATIVA, cadastrados como colaboradores 
sem recursos de uma RENDA BÁSICA UNIVERSAL. 
 
Cláusula 6ª  –  Quando o CONTRATANTE desejar contribuir para o PROJETO ESPECIAIS da 
EPA constituirá este valor uma doação e será aplicado  80% no PROJETO e, de 20% será utilizado pela 
EPA ECONOMIA PARTICIPATIVA, para a GESTÃO e MANUTENÇÃO dos projetos. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 7ª  –  A CONTRATADA se obriga a aplicar o valor nas ATIVIDADES FINS do seu 
OBJETO SOCIAL, como também: 

a) Agregar e promover uma POUPANÇA COLETIVA para que ela possa ativar a 
ECONOMIA PATICIPATIVA; 

b) Destinar  10% dos RECURSOS ARRECADADOS em EMPRÉSTIMOS SEM JUROS 
aos participantes do PROJETO DE ECONOMIA PARTICIPATIVA ; 

c) Destinar 5% dos RECURSOS ARRECADADOS em DOAÇÕES de CESTAS 
BÁSICAS em BITBENS entre participantes do EPA ECONOMIA PARTICIPATIVA, 
cadastrados como colaboradores sem recursos de uma RENDA MÍNIMA; 

d) Destinar 80% das DOAÇÕES recebidas através da EPA ECONOMIA 
PARTICIPATIVA, para os FINS específicos ou genéricos de PROJETOS ESPECIAIS; 

e) Manter a paridade de B$ 1 (um bitbem) para cada R$ 1 (um real) aplicado; 
f) Manter e garantir o resgate de BITBENS em REAIS sempre que solicitado e por 

transferência, para o PIX BANCÁRIO do CONTRATANTE; 
g) Aplicar ao recebedor destes recursos ora disponibilizados uma contribuição 

compulsória de 2% para a MANUTENÇÃO/ADMINISTRAÇÃO do PROJETO DE 
ECONOMIA PARTICIPATIVA. 

h) Distribuir o RESULTADO ECONÔMICO para participantes investidores, anualmente; 
i) Zelar pelo EQUILÍBRIO ECONÔMICO do empreendimento; 
j) e cumprir a legislação CONTÁBIL e FISCAL em busca do melhor resultado 

operacional. 
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DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
Cláusula 8ª  –  O CONTRATANTE aceita a usar e promover o uso da MOEDA SOCIAL VIRTUAL 
e, desta forma colabora com sucesso e resultado de sua aplicação, a saber: 

a) Realizar o CADASTRAMENTO no App ou no Site declarando a conformidade 
com seus dados pessoais que será sua identidade pessoal e exclusiva no 
PROJETO EPA - ECONOMIA PARTICIPATIVA; 

b) Promover e divulgar o uso da MOEDA SOCIAL VIRTUAL em benefício ao 
GRUPO DE USUÁRIOS e em busca de trocar sua produção de bens ou 
serviços por um valor econômico que poderá converter em moeda REAL [R$] 
para a manutenção de seus interesses e suas necessidades pessoais; 

c) Aceitar, nos termos contratuais, as TAXA DE ADMINISTRAÇÃO e 
MANUTENÇÂO e a TARIFA DE RECONVERSÃO de BITBENS para REAIS; 

d) Não utilizar os recursos da MOEDA SOCIAL VIRTUAL para atividades ilícitas. 
 
 

DOS PRAZOS 

 
Cláusula 9ª  –  A conta aberta pelo CONTRATANTE para utilização da e-moeda (BITBEM – B$) 
através de cadastramento na EPA – ECONOMIA PARTICIPATIVA é permanente e vitalícia e não há taxa 
de manutenção pela CONTA, em uso ou inativa, podendo ser capitalizada ou realizado o saque dos 
valores correspondentes a qualquer momento, respeitado o descrito nas Cláusulas 3ª e 4ª. 
 
 

CONDIÇÕES GERAIS 

 
Cláusula 10ª  –  A CONTRATADA se reserva no DIREITO de modificar os parâmetros de 
GESTÃO se houver situações econômicas externas que possam prejudicar o INTERESSE COLETIVO 
dos usuários e da EPA – ECONOMIA PARTICIPATIVA.  
 
Parágrafo Único –  Para exercer este direito, a CONTRATADA deve comunicar quaisquer 
alterações a este CONTRATO GERAL através do SITE e do APLICATIVO. 

Cláusula 11ª  –  Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste ajuste, as partes elegem o foro da 
comarca de São Vicente-SP, mesmo que outro foro seja privilegiado. 

 

Por estarem assim, justos e contratados, o registro eletrônico valida o acordo entre as partes. 

São Vicente/SP Data Certificada na Contratação 

 


