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Clube de Colecionadores 6 Termo de Adesão 

 

O presente termo regula as condições de adesão ao Clube de Colecionadores do Museu de Arte 
Moderna, que tem por fim a aquisição de 5 (cinco) obras de arte múltiplos de uma tiragem de 100 
unidades e 3 provas de artista, feitas por artistas selecionados pelo Museu. 
 
A adesão se dá mediante o preenchimento do cadastro e o pagamento (integral ou da primeira 
parcela). 
 
O pagamento pode ser realizado à vista ou em até 5 (cinco) parcelas, através de boletos (enviados por 
email), depósito bancário ou cartão de crédito (no local). Boletos não são reemitidos e após o 
vencimento devem ser pagos diretamente no Banco Bradesco. Pagamentos através de depósito devem 
ser feitos em nome do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro na conta Banco Bradesco, Agência 
3369, Conta 61388-6 CNPJ 33.467.002.0001-44 e o recibo enviado por email para 
amigos@mamrio.org.br. 
 
Não são vendidas obras em separado e nem realizadas trocas. 
 
O Museu de Arte Moderna oferece a entrega na cidade do Rio de Janeiro por portador. Não são 
realizadas entregas em outras cidades e não é oferecido serviço de courier. As obras podem também 
ser retiradas pelo colecionador no Museu de Arte Moderna, mediante o agendamento no email 
amigos@mamrio.org.br . 
 
As obras são entregues na medida em que são concluídas pelos artistas, o colecionador - ou pessoa 
por ele indicada - deve assinar o protocolo de recebimento que acompanha a obra no ato da entrega. 
Nos pagamentos integrais as obras já concluídas são imediatamente entregues, nos parcelados são 
entregues em duas remessas (segundo e último pagamento). O Museu pode alterar a ordem de 
entrega das obras, de acordo com seus critérios de conveniência e oportunidade. Somente são 
entregues obras aos colecionadores que estiverem com o pagamento em dia. 
 
O Museu de Arte Moderna se compromete a entregar as obras em perfeito estado de conservação. 
Com a entrega das obras e a assinatura do protocolo de recebimento não cabe posterior reclamação 
acerca do estado de conservação das obras. As obras são acompanhadas do Certificado de 
Autenticidade assinado pelo Museu e pelo artista. O certificado das obras possuem a relação de 
procedimentos de acondicionamento específico para as características técnicas de cada obra. 
 
Alterações de dados pessoais devem ser comunicadas por escrito no email amigos@mamrio.org.br. 
Em caso de desligamento ou desistência, será devolvido 60% do valor pago, cancelados os boletos em 
aberto e as obras entregues deverão ser devolvidas. Na cidade do Rio de Janeiro o recolhimento das 
obras é feito pelo Museu de Arte Moderna por portador, para outras cidades a devolução está a cargo 
do colecionador. O Museu fará a conferência do estado de conservação das obras devolvidas e se 
reserva o direito de recusa da devolução no caso de obras que não estejam em perfeito estado. O 
colecionador é considerado desligado no caso de atraso de pagamento de sua parcela por um período 
superior a 90 dias. 
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Fica eleito o foro da Comarca da capital do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
oriundas do presente que não tenham solução amigável. 
 
 
Nome do Colecionador 
 

CPF    Telefone 
 

Observação 
 

 
 
Endereço do Colecionador 
 

 
 

Cidade e CEP 

 
Endereço de entrega das obras  
Preencher somente se o endereço do Colecionador for diferente do endereço da entrega 

 
 

Cidade e CEP 
 

Email 
 

 
 
Opção de pagamento à vista por R$ 5.800,00 [    ]     R$6.100,00 cinco parcelas de R$1.220,00 [    ] 
 

Forma de pagamento depósito [    ]     cartão de crédito [    ] boleto [    ] 
 
A adesão está condicionada à confirmação do pagamento pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 
 


