
 
 

 
 
 

CONTRATO DE INVESTIMENTO APLICADO 
 

1. As partes: 
 

Eu, ______________________________________, Estado Civil: ____________________, 
RG nº ___________________,  
 
CPF nº _____________________, residente no Endereço: ____________________________, 
nº _________, CEP: _______________, Cidade:  ___________________________________, 
Estado: _____________________ daqui por diante chamada parceiro-outorgado e Mega 
Optical Soluções em Tecnologia da Informação Ltda., inscrita no CNPJ: 13.243.790/0001-88 
com cede na Alameda Água Marinha, 109 – ALPHAVILLE, Santana de Parnaíba – SP, 
legalmente administrada por Daniel Alves de Andrade, RG nº 44.228.910-8, CPF nº 
340.453.088-81, ora chamado parceiro-outorgante; 
 

2. Objeto do contrato: 
 

2.1. O parceiro-outorgante se compromete com a devolução do valor investido descritas 
neste contrato no prazo máximo de 5 anos com acréscimo de 100% em remuneração ao 
investimento feito; 

2.2. O parceiro-outorgado se compromete com o valor a ser investido de R$ 
________________________, (por extenso: ______________________________); 

2.3. A parceria tem um período máximo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de 
assinatura do presente contrato; 

2.4. As informações confidenciais a que os contratantes tiverem acesso em decorrência do 
ora contratado não poderão, em qualquer hipótese, serem reveladas a terceiros, salvo aquelas 
intrinsecamente relacionadas aos negócios objetos da parceria; 

2.5. O parceiro-outorgante ficará obrigado a dar em pagamento o valor investido com juros 
acrescido de 100% sobre o valor aplicado, em até 5 (cinco) anos a contar da data de 
assinatura deste contrato; 

2.6. O parceiro-outorgado não poderá solicitar resgate do valor investido antes do prazo 
final. 

2.7. O parceiro-outorgante poderá realizar pagamentos mensais ao parceiro outorgado, e 
logo que a soma dos valores mensais atingirem o valor inicialmente investido com acréscimo 
de 100%, este contrato é encerrado, independentemente do prazo máximo de 5 anos. 

 
3. Dos prazos: 

	
3.1. O presente contrato se iniciará em ______/______/____________ e terminará em  
 

______/______/____________ (se a remuneração do valor investido com acréscimo de 100% 
não tiver ocorrido antes); 

3.2. No primeiro dia útil após o término do presente contrato o parceiro-outorgante ficará 
obrigado a dar em pagamento, a diferença entre o valor já pago ao parceiro-outorgado e o 
valor investido com acréscimo de 100%; 

4. As partes assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor. 
 

São Paulo, ____________ de _____________________________ de 2015. 
 

Assinaturas 
 
 
 

 
Parceiro-outorgado  Parceiro-outorgante 

	


