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CONTRATO PADRÃO DE ADESÃO – PESSOA FÍSICA – EPA E-MOEDA 
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  um investimento/ aplicação voluntária no PROJETO de 
MOEDA SOCIAL VIRTUAL da CONTRATADA para que o contratante possa usufruir do RESULTADO 
OPERACIONAL LÍQUIDO o valor correspondente, em reais, ao percentual aplicado CAPITAL PRÓPRIO 
e de TERCEIROS investido no exercício fiscal, proporcionalmente. 
 

Parágrafo Único –  O valor contratado deverá/poderá ser resgatado, ou reaplicado 30 dias após o 
fechamento do BALANÇO SOCIAL. Caso o CONTRATANTE deseje resgatar e/ou encerrar sua 
participação poderá receber o valor correspondente 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. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Cláusula 2ª  –  A CONTRATADA se obriga a aplicar o valor nas ATIVIDADES FINS do seu 
OBJETO SOCIAL e cumprir a legislação CONTÁBIL e FISCAL em busca do melhor resultado 
operacional. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
Cláusula 3ª  –  O CONTRATANTE aceita utilizar e promover o uso da MOEDA SOCIAL VIRTUAL 
e, desta forma colabora com sucesso e resultado de sua aplicação. 
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DOS PRAZOS 

 
Cláusula 4ª  –  O CONTRATANTE fará jus a rendimentos proporcionais em R$ (reais) aplicados 
considerando se aplicado o valor antes do dia 15 do referido mês a 1/12 avos do resultado vezes a 
quantidade do período até o BALANÇO SOCIAL. Caso o CONTRATANTE deseje resgatar o valor 
antecipadamente, será aplicado o  Parágrafo Único da Cláusula 1ª. 
 
 

CONDIÇÕES GERAIS 

 
Cláusula 5ª  –  Caso CONTRATANTE não se manifeste no exercício deste DIREITOS E 
GANTANTIAS, no prazo de 3 (três) anos, o valor aplicado integrará o CAPITAL PRÓPRIO da 
CONTRATADA.  
 
Parágrafo Único –  Para exercer este direito, a CONTRATADA deve enviar correspondência 
eletrônica para o PIX-ME ou PIX-SOCIAL do CONTRATANTE, pelo menos 2 (duas) vezes no intervalo 
de 10 dias. 

Cláusula 6ª  –  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 

 

 

 

 


