
EDITAL ATIVART Nº 01/2021 – SELEÇÃO DE
ARTISTAS VISUAIS PARA VENDA DE OBRAS DE
ARTE EM LEILÃO ELETRÔNICO PROMOVIDO
PELA MN CIÊNCIA E ARTE LTDA

A MN CIÊNCIA E ARTE LTDA, por intermédio deste EDITAL de convocação, informa que durante o
período de 15 de Julho a 14 de agosto de 2021 (até às 18h00, horário de Brasília) se encontram
abertas na plataforma PROSAS
(https://prosas.com.br/empreendedores/22817-mn-ciencia-e-arte-ltda) as inscrições para
artistas interessados em participar de nossa CONVOCATÓRIA, objetivando a seleção de 10(dez)
ARTISTAS para participação de Exposição em Galeria Virtual no Portal ATIVART
(www.ativart.com.br), bem como participação das obras selecionadas, em Leilão eletrônico. O
Leilão eletrônico promovido pela empresa MN Ciência e Arte Ltda, sob a Curadoria de Vera
Figueredo e Maria Nascimento, terá a execução através da equipe do Rigolon Leilões
(https://www.rigolonleiloes.com.br). Os candidatos deverão obedecer às especificações deste
instrumento convocatório.

1. DO OBJETO

O presente EDITAL visa selecionar 10 (dez) artistas brasileiros ou estrangeiros residentes no
Brasil, para compor lotes do Leilão ATIVART na plataforma Rigolon Leilões com um total de 50
obras.

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

– Quem pode participar:

2.1. Brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil maior de 18 anos. No caso de estrangeiro
deverá comprovar residência através do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) válida no ato da
inscrição.

2.2. Serão aceitas inscrições de pessoa física ou pessoa jurídica.

2.2.1. Proponente pessoa jurídica, autor da(s) obra(s) de arte inscritas e residente em território
nacional.

2.2.2 Proponente pessoa física autor da(s) obra(s) de arte inscritas e residente em território
nacional.

3. DAS TAXAS

Não haverá taxa de inscrição para participar da seleção. Caso selecionado, para participar do
Leilão deverá concordar com o contrato e a comissão estabelecida em caso de obra arrematada
e vendida.

https://prosas.com.br/empreendedores/22817-mn-ciencia-e-arte-ltda
http://www.ativart.com.br
https://www.rigolonleiloes.com.br


4. DAS  INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições serão realizadas através de formulário on line, no seguinte endereço:
https://forms.gle/f4NGahRkVabqDryo9, no período de 15 de julho a 14 de agosto de 2021. O
sistema de inscrição on line será encerrado no dia 14 de agosto de 2021 às 18h00 - horário de
Brasília.

4.2. Para acessar o formulário, o artista deverá criar, caso não tenha, uma conta no Google,
clicando em “criar conta” no endereço: https://accounts.google.com/

4.3. Uma vez criada a conta, o artista deverá entrar no sistema e preencher o documento para
inscrição online no seguinte endereço: https://forms.gle/f4NGahRkVabqDryo9, Cada artista
poderá enviar até 10 obras e participar com apenas uma inscrição.

4.4. Ao realizar a inscrição, o artista deve anexar os documentos descritos abaixo:

a) comprovante de residência nominal ou parental recente (validade máxima de 06 meses antes
do término das inscrições) em formato PDF ou jpg. No caso de comprovante parental anexar no
mesmo PDF documento comprovando a filiação (RG, CNH ou certidão de nascimento);

b) RG digitalizado em formato PDF;

c) CPF digitalizado em formato PDF;

d) portfólio artístico em formato PDF (máximo de 10 MB) ou PDF com link para portfólio
artístico online (site ou afins). Documento em formato PDF com no máximo 10 MB, nomeado
com o nome do artista e contendo: Fotos de 05 (cinco) a 10(dez) obras com os dados de cada
uma (título, técnica, dimensões, peso, ano de realização, material usado e valor mínimo para
venda).

e) currículo e/ou minibio com no máximo duas laudas em formato PDF;

Não serão aceitas quaisquer outras formas de envio de materiais ou de documentos para
análise. Materiais recebidos fora dos padrões e formatos solicitados acima serão
automaticamente desclassificados.

Os formatos indicados acima são válidos apenas para o processo de inscrição. Os formatos
finais dos arquivos a serem entregues para a montagem da exposição na Galeria Virtual e no
Leilão eletrônico serão apresentados oportunamente aos selecionados.

f) o modelo de DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE ENTREGA DA(S) OBRA(S)
ARREMATADAS devidamente preenchido e assinado.

4.5. Após anexar todos os arquivos em formato PDF (limite máximo 10MB - somando todos os
arquivos), o artista deve clicar em “enviar”(caso tenha alguma dificuldade verifique a resolução
dos arquivos e se persistir nos contacte via e-mail).

4.6. Informações e dúvidas referentes ao EDITAL podem ser encaminhadas para o e-mail:
maria.nascimento@mncienciaearte.com.br.
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4.7. Ao se inscrever o artista assume que está de acordo com dar exclusividade às 05 (cinco)
obras escolhidas para o Leilão, ficando este impedido de vender por qualquer outro meio, até
finalizar o processo de venda através do Leilão. Estas datas serão determinadas em contrato
firmado entre o artista e a empresa MN Ciência e Arte Ltda.

4.8. Informações gerais sobre o Leilão podem ser obtidas no site www.ativart.com.br e pelo
e-mail supra citado.

5. DO JULGAMENTO DOS TRABALHOS

5.1. Será designada uma Comissão Julgadora, a ser divulgada no nosso Portal ATIVAR até 24hs
após encerradas as inscrições, formada por 03 (três) profissionais de notório conhecimento na
área de artes visuais (profissional reconhecido na área e/ou curadores).

5.2. O julgamento e seus critérios terão como base os seguintes pontos:

A seleção dos trabalhos e curadoria da mostra ficará a cargo dos Curadores Vera Figueredo,
artista plástica e membro da Academia de Belas Artes do Ceará, Renato Masson, Artista
Plástico, escultor e Professor de História da Arte e Maria Nascimento, artista e sócia-fundadora
da MN Ciência e Arte Ltda. O processo de seleção levará em conta os seguintes parâmetros:

a) Qualidade técnica (até 50 pontos);

d) trajetória dos artistas, mensurada através do exame dos portfólios e currículos (até 50
pontos);

Serão selecionados para participação no Leilão eletrônico os 10 (dez) primeiros colocados por
média simples das notas obtidas nos itens acima indicados, totalizando um máximo de 50
obras. Serão ainda selecionados 2 (dois) suplentes, respectivamente o 11o (décimo primeiro) e
12o (décimo segundo)  colocados conforme o mesmo critério de médias;

A divulgação dos resultados será feita no Portal ATIVART e nas redes sociais da Empresa MN
Ciência e Arte Ltda em até 15 dias após o término das inscrições. Os artistas selecionados
serão informados por e-mail e/ou telefone pela equipe da empresa, que realizará curtas
entrevistas com os mesmos para salientar as questões contratuais referentes à exclusividade
enquanto durar o leilão e às regras para entrega das obras, bem como pagamentos. Os artistas,
em concordância com as condições previstas, deverão ainda assinar um termo de
consentimento de uso de imagem e ciência sobre as condições mencionadas acima (contrato
de participação e regras de entrega);

e) Relação com a AGENDA 2030.

6. DOS PAGAMENTOS E DA COMISSÃO DE VENDA DAS OBRAS

6.1. As obras terão o seu valor mínimo determinado pelo artista, o qual será utilizado como
lance mínimo do leilão.

6.2. Após arrematada a obra, o artista receberá 30% do valor arrematado diante da comprovação
do envio ao comprador e 40%, em até 24 horas de comprovado o recebimento da mesma. A
comissão referente aos custos administrativos de organização do evento, ficam retidos em
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forma de 30% do valor arrematado. O leiloeiro será remunerado em 5% do valor arrematado
diretamente pelo arrematante, que também será responsável pelos custos de envio.

7. DA DIVULGAÇÃO E DAS EXPOSIÇÕES DOS TRABALHOS

7.1. Os trabalhos e os artistas participantes do Leilão ATIVART EDITAL 2021/001 terão
divulgação em todas as redes sociais, sites e mídias da Empresa associadas ao Comércio de
Obras de Arte. Também receberão material de Marketing e divulgação para utilizar em suas
redes.

7.2. Os artistas selecionados terão acompanhamento da Curadoria para divulgar suas obras e
expor em nossos espaços de Galeria virtual.

8. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DOS CONTRATOS

8.1. Para participar do Leilão o artista assinará contrato com a MN Ciência e Arte Ltda alinhado
com as obrigações que esta tem com o Leiloeiro, principalmente no que toca a entrega da(s)
obra(s) arrematada(s).

9. DAS PENALIDADES

9.1. As penalidades estão previstas no contrato de prestação de serviços que o artista assumirá
com a organizadora do Leilão. A multa pela quebra de contrato com a não entrega de cada obra
arrematada é de R $2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), tal qual consta na relação entre o
Leiloeiro e o arrematante.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Ficam os inscritos cientes de que a inscrição implica em todas as condições deste edital e
seus anexos.

10.2. Os selecionados devem ter pleno conhecimento de todas as condições constantes no
Edital, não podendo invocar qualquer tipo de desconhecimento como elemento impeditivo ou
mesmo justificativa para descumprimento de qualquer ato aqui descrito.

10.3. Todas as obras devem ser registradas para garantir e preservar o direito autoral, caso
ainda não sejam, utilizando a plataforma www.hoodid.com.br, desta forma ficam as
responsabilidades civis, penais, comerciais e outras advindas de utilização de direitos autorais
e/ou patrimoniais anteriores, contemporâneas ou posteriores ao leilão cabem exclusivamente
ao artista.

10.4. Fica desde já eleito o foro do Município de São Carlos, no Estado de São Paulo, para dirimir
quaisquer controvérsias decorrentes do presente.

11. DAS OBRIGAÇÕES DOS SELECIONADOS

11.1. Caberá aos artistas selecionados, mediante assinatura de contrato de participação:

a) assinar o contrato de participação no Leilão eletrônico, que inclui autorização para que a MN
Ciência e Arte Ltda possa divulgar a venda das obras (termo de consentimento de uso de
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imagem) para fins de divulgação do serviço e sua realização, e para o catálogo virtual que será
produzido e mantido no site ATIVART após a realização do Leilão;

b) o envio das obras e seus dados, via online, a serem expostas nos prazos e formatos
determinados pela equipe do leiloeiro.

c) a disponibilidade para eventuais reuniões conceituais (não presenciais) com os curadores
e/ou a equipe de produção do leilão;

d) a disponibilidade para participação (não presencial) em eventuais ações de divulgação do
leilão e das obras  em mídias diversas;

d) a divulgação do leilão e das artes elaboradas para promover o Leilão,   em todas as suas
mídias pessoais;

e) a embalagem e o envio da obra para o arrematante seguindo as orientações da equipe
organizadora do Leilão dentro do prazo em contrato;

f) o envio do código de rastreamento via e-mail para acompanhamento da entrega pela
organização do evento, imediatamente após a postagem;

g) a emissão de recibo dos valores pagos pela(s) obra(s) vendida(s);

12. DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

12.1. Caberá aos organizadores do Leilão ATIVART:

a) informar em prazo hábil aos artistas participantes os prazos e formatos para o envio dos
dados  das obras a serem leiloados;

b) realizar o pagamento da primeira parcela (30% do valor após subtraída a comissão)
correspondente à venda da obra em até 1(um) dia útil de efetuado o depósito pelo arrematante;

c) realizar o pagamento da segunda  parcela (70% do valor após subtraída a comissão)
correspondente à venda da obra em até 1(um) dia útil após o recebimento da obra pelo
arrematante;

d)  informar em prazo hábil aos artistas os dados dos arrematantes para que seja feito o envio
das obras arrematadas dentro dos prazos contratuais;

e) monitorar toda a logística de entrega das obras arrematadas, orientando os artistas
participantes;

f) organizar o Leilão eletrônico;

g) providenciar a divulgação do Leilão Eletrônico;

h) orientar os artistas para que possam efetuar os registros das obras;



i) enviar aos artistas os registros das atas e documentação do Leilão eletrônico fornecidos pelo
leiloeiro;

CONTATO

Em caso de dúvidas referentes à presente convocatória favor entrar em contato pelo e-mail

ativart.contato@gmail.com

EQUIPE ORGANIZADORA

Concepção: Maria Nascimento

Curadoria e avaliação: Vera Figueredo e Maria Nascimento

Execução: Rigolon Leilões

Produção de conteúdo e Mídias: Plused3 e Maria Nascimento

Atenção!

– Leia todo o regulamento do Edital antes de se inscrever.

– Seja objetivo e claro na descrição das obras e envie todos os documentos, conforme o
regulamento do Edital.

– Não deixe para a última hora!

Acesse aqui os anexos:

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

ANEXO II - CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO

ANEXO III - FICHA CATALOGRÁFICA DE OBRA DE ARTE

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE ENTREGA DA(S) OBRA(S)
ARREMATADAS

Estará também disponível ao longo do processo de seleção:

ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO



CONVOCAÇÃO PARA SANEAMENTO DE FALHAS DA DOCUMENTAÇÃO

ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

COMUNICADO DO RESULTADO FINAL

CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE

São Carlos, 05 de Julho de 2021

Maria Nascimento

CEO MN Ciência e Arte Ltda


