Termo de Adesão para a Aquisição
de Fotografias Impressas em Papel
FineArt/Suportes Alternativos

A ICON FOTO BRASIL LTDA ME, com sede na Rua Orestes, n. 28, 4º andar, Santo
Cristo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.220-070, CNPJ n. 15.095.836/0001-94, doravante
denominada CONTRATADA, autorizada a Comercializar Fotografias com Impressões em Papel
Fine Art ou em Suportes Alternativos de fotógrafos brasileiros agenciados pela mesma, por
meio do website www.iconfotogaleria.com.br ou por meio de mensagem de e-mail/ligação
telefônica; e a pessoa identificada no Formulário de Venda, parte Integrante deste,
denominada CLIENTE e em conjunto denominadas Partes. Têm entre si, justo e contratado,
firmar o presente Termo de Adesão que se regerá de acordo com os tópicos a seguir:
I – Objeto
1.1. O presente Termo de Adesão tem por objeto regular, por intermédio da CONTRATADA, a
venda de fotografias impressas com tiragens (reproduções) até dez cópias, mediante a
disponibilização das mesmas, nas formas e condições consignadas no presente Termo de Adesão,
de acordo com as opções de Imagem, Dimensão, Tiragem e Valores selecionados pelo CLIENTE.
II – Disposições
1. Formatos e Tamanhos
1.1. A CONTRATADA oferece o formato retangular ou quadrado, em até 7 (sete) tamanhos e
com dimensões que estão estabelecidas por cada fotógrafo em particular e, ainda, em tamanhos
alternativos que, neste caso, a solicitação se dará por meio de e-mail e dependerá da
disponibilidade da obra para comercialização no tamanho requerido.

1.2 A imagem impressa terá no mínimo 2 (dois) centímetros de margem, com relação a
dimensão do papel, para a assinatura/chancela do fotógrafo.
2. Tiragem
2.1 A CONTRATADA e os fotógrafos limitam a tiragem (reprodução) das obras no máximo em
até 10 (dez) cópias, dependendo da imagem disponibilizada pelo fotógrafo, com contagem
progressiva. Exemplo: Tiragem de cinco cópias - primeira tiragem, 1/5; segunda tiragem, 2/5;
terceira tiragem 3/5; e assim sucessivamente.
2.2 Desta forma, a CONTRATADA e os fotógrafos garantem e certificam que no mercado não
existe um número de cópias superior ao da reprodução especificada no formato, dimensão e
suporte adquirido.
3. Certificado de Autenticidade
3.1 O certificado de autenticidade é um documento que garante ao adquirente que ele está
obtendo uma obra aprovada e reconhecida pelo fotógrafo como sendo de sua autoria e todas
com referência à Prova do Artista – P.A., que indica o controle de qualidade.
3.2 Este certificado, assinado/chancelado pelo fotógrafo, a CONTRATADA e pelo “printer”
(estúdio de impressão), informa o título, a dimensão, a tiragem, a data do registro e da impressão
da obra e, ainda, acrescido de uma breve biografia do artista.
3.3 O certificado de autenticidade e a obra são endossados por selos holográficos,
identificados por um único número.
4. Suporte de Impressão
4.1 As fotografias são impressas em papel FineArt: Hahnemühle e Canson, papeis que
satisfazem os requisitos de conservação, conforme a norma ISO padrão 9706 para reproduções e
impressões com fidelidade de cores e espaço cromático maior possível e tem como principal
característica a qualidade museológica.

4.2 A CONTRATADA oferece, também, suportes alternativos que, neste caso, a solicitação se
dará por meio de e-mail e dependerá da disponibilidade da obra para comercialização no suporte
requerido.
5. Parceria de Impressão
5.1 As impressões das obras da Iconfotogaleria são criteriosamente produzidas pela nossa
parceira no trato com impressão, a Imagem Impressa, uma empresa que tem o conceito de
oferecer ao mercado de arte, ampliações fotográficas de qualidade museológica, as chamadas
reproduções Fine Art e está sob a direção técnica de Geraldo Garcia, fotógrafo e especialista em
gerenciamento de cor para processo fotográfico.
III – Condições
Opções de Pagamento
1.1 O pagamento poderá ser efetuado, via PagSeguro, por cartão de crédito (em até três
vezes).
1.2 Depósito ou transferência bancária, com 5% de desconto no preço à vista, somente
solicitado por meio do e-mail: galeria@iconfotobrasil.com.br ou pelo telefone: +55 21 3908-1116,
sendo que, nessas opções de compra, o número da tiragem que será fornecida é a que estiver
disponível no momento da confirmação do depósito/transferência.
1.3 Frete incluso para todas as regiões do Brasil.

1. A Compra
2.1 O CLIENTE somente realizará a compra após o aceite do presente Termo de Adesão.
2.2. Disponibilidade de compra por meio de depósito/transferência bancária, somente
solicitada por e-mail e telefone, conforme citados no item 1.2 da “Opções de Pagamento”.
3. Entrega da Obra
3.1 A obra será entregue assinada/chancelada e com certificado de autenticidade. Este
conjunto, protegido por jaqueta de polipropileno/papel glassine (materiais de PH neutro), é
colocado em uma embalagem cilíndrica, garantindo, assim, a sua integridade durante o
transporte.
3.2 A obra será entregue ao CLIENTE, no endereço solicitado, em um prazo máximo de 10
(dez) dias úteis.
IV – Disposições Gerais
1. O CLIENTE declara, para os devidos fins, que leu e está ciente de todas as formas e
condições acima informadas.
2. É eleito o Foro do Rio de Janeiro para dirimir as dúvidas oriundas do presente termo de
adesão.
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