PROPOSTA PADRÃO DE ADMISSÃO
A Galeria ................................................................................................................, através de
seu(s) representante(s) legal(is), solicita adesão à “Associação Brasileira de Arte
Contemporânea - ABACT” para tornar-se um "Associado Galeria".

Informações da empresa
Razão Social _________________________________________________________________________
CNPJ nº _______________________________ Nome Fantasia _______________________________
Endereço Completo __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Contato _____________________________________________________________________________
Tels. ___________________________________________

Fax ______________________________

E-mail _________________________________________

site _______________________________

Sócios Administradores/Representante Legal

1. Nome ____________________________________________________________________________
Endereço Completo _________________________________________________________________
CPF nº ____________________ RG nº ____________________ e-mail ________________________
Tel _____________________________________________

Cel _______________________________

2. Nome ____________________________________________________________________________
Endereço Completo _________________________________________________________________
CPF nº ____________________ RG nº ____________________ e-mail ________________________
Tel _____________________________________________

Cel ______________________________

Rua Cardoso de Almeida, 60 – cj 54 – CEP 05013-000 – São Paulo – SP
Fone: (11) 2365-0481 / 2365-0662 – infoabact@abact.com.br | www.abact.com.br

Plano de Adesão 2022 (AGOE 13/04/2022)
– valores válidos até junho/2023
Escolher uma das opções abaixo:
( ) Adesão FULL
Taxa de adesão à vista: R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais)
Anuidade: R$ 13.380,00 (treze mil, trezentos e oitental reais) por ano, paga em parcelas
mensais.
( ) Adesão LIGHT
Taxa de adesão à vista: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)
Anuidade: R$ 8.040,00 (oito mil e quarenta reais) por ano, paga em parcelas mensais.
Os dois planos dão direito a participação em todas as ações e projetos ABACT. Carência
de 6 meses para apoio financeiro do projeto de internacionalização (LATITUDE).
Exceto o valor do apoio financeiro que na “Adesão Light” será 50% menor que o valor
concedido a “Adesão Full”.

A Galeria ................................................................................................................., solicita que
seu pedido seja submetido a aprovação a Comissão de Admissão e informa que está
ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no Estatuto Social i da
Associação Brasileira de Arte Contemporânea - ABACT.

São Paulo,

de

de 2022.

____________________________________________________________
Assinatura do representante legal

OS SEGUINTES DOCUMENTOS DEVERÃO SER ANEXADOS À ESTA PROPOSTA
1)
2)
3)
4)

i

Cópia autenticada e atualizada de seu contrato social;
Certidão negativa da Secretaria da Receita Federal;
Comprovante de participação de, no mínimo, 4 (quatro) exposições por ano;
Comprovante de representação e/ou comercialização de, no mínimo, 4 (quatro) artistas vivos brasileiros.
 Para fins de comprovação dos itens 3 e 4 acima, a Galeria deverá prestar uma declaração, por escrito,
com firma reconhecida.
 Na declaração deverá constar o nome completo, endereço e telefone de cada artista que a galeria
representa/comercializa, bem como a relação de quatro exposições que a Galeria participa por ano.

Disponível no site www.abact.com.br.
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