
 

 

CONTRATO DE EXPOSIÇÃO 

 
Pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, de um lado AVA Galleria, com endereço à 
Pohjoinen Rautatiekatu 17 B 8 00100, na Cidade de Helsinque, Finlândia, doravante denominada  
 
produtor, e de outro lado ________________________________ ____________________ 
doravante denominado artista convidado, têm entre si, o presente contrato de prestação de serviços, 
que se rege de acordo com as cláusulas e condições abaixo: 
 
CLÁUSULA I 
O produtor é responsável pela exposição intitulada BELA Bienal (Bienal Europeia e Latina Americana 
de Arte Contemporânea) que irá ocorrer no Centro Cultural dos Correios. 
 
Exposição Centro Cultural dos Correios, sito á, R. Visc. de Itaboraí, 20 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 
20010-976, Brasil. No período de 20 de março a 5 de maio de 2019. 
 
Parágrafo Único 
O artista poderá participar da BELA Bienal, com uma obra de aproximadamente 120 x 120 cm 
 
CLÁUSULA II 
O artista convidado fornecerá ao produtor a descrição da obra que fará parte da exposição, contendo 
os seguintes dados: título técnica, foto da obra, foto do artista, Texto de 10 linhas e valor da obra e 
material para divulgação, e para sinalização. 
 
CLÁUSULA III 
A obra deverá ser entregue no Centro Cultural dos Correios com data a ser agendada com 30 dias 
antes do início da mostra, via email. 
 
CLÁUSULA IV 
Nessa exposição será concedido ao artista os seguintes itens; Espaço físico, montagem técnica, 
convite, coquetel, divulgação, iluminação, sinalização, monitoria e curadoria. 
 
CLÁUSULA V 
O espaço expositivo e totalmente gratuito, precisando o artista convidado, investir o valor de: 
R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais) referentes aos serviços de: montagem técnica, curadoria, 
sinalização, divulgação na imprensa, coquetel para seus convidados, exposição virtual e doação ao 
projeto Arte Vida Arte. 
Brasil: 
Banco Santander 
AG: 3977 / CC: 01002371-4 / CPF: 666.559.607-97 / Beneficiário: Edson Cardoso  
Parágrafo Único 
O artista que doar a sua obra para o Centro Cultural dos Correios, ficará isento desse pagamento. 
 
CLÁUSULA VI 
A comissão das vendas durante essa exposição é de 40%. 
 
Parágrafo único 
O produtor ficará trabalhando a venda da obra do artista durante 6 meses, depois do término da 
exposição, se a obra for vendida, nesse período a AVA Galleria receberá 20%. 



 
 
 
CLÁUSULA VII 
Na confirmação da venda o depósito será feito em reais, na conta do artista no 
 
Banco_______________________________Agência _________________________  
 
CPF________________________________ 
 
Parágrafo único 
O produtor deverá efetuar o depósito relativo às vendas efetuadas, no máximo 30 dias após a 
confirmação da venda. As obras que não forem comercializadas serão devolvidas para o artista 
convidado antes do final deste contrato. 
 
CLÁUSULA VIII 
Fica eleito qualquer foro, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato. E por 
estarem justos e contratados firmam o presente instrumento em duas vias, de igual teor, depois de 
lido e aprovado para que produza todos os efeitos legais. E por estarem de acordo, assinam o 
presente documento. 
 
 
 
 
________________, _____ de ________________de 201__. 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
 Artista Convidado                BELA Bienal 


