
 

 

 

 

                            PROPOSTA DE INSTALADOR AUTORIZADO DE PELÍCULAS INTERCONTROL                      

1. Eu,  ..................................................................................................................brasileiro, 
portador do RG ................................. inscrito no CPF/MF sob número.................................., 
residente e domiciliado na Cidade............................................................., na 
rua:............................................................................................................  N ......... proprietário 
e sócio administrador 
da empresa .................................................................................. , cujo CNPJ é: 
.............................................., venho por meio desta, após longa conversa e esclarecimentos 
que me foram prestados, apresentar a seguinte proposta à Cohalabra Comércio de Produtos 
Manufaturados Eireli, cujo CNPJ é 80.801.756/0001-79, para início de uma parceria. 
conforme abaixo: 
 

2. Considerando a exposição realizada quanto aos produtos de distribuição exclusiva da 
Cohalabra, que compreendem mais de 40 (quarenta) produtos da Marca INTERCONTROL e 
Submarcas, COMFORT, UVBLOCK, PLATINUM, ÔNIX, SMART, DECOWINDOW, DEFENDER, 
SKINCAR . 

 

3. Considerando que a Cohalabra distribui outras centenas de películas, ferramentas e 
acessórios sem marca (SM). 
 
4. Considerando o meu interesse em tornar-me INSTALADOR AUTORIZADO 
INTERCONTROL para as seguintes regiões da Cidade de ...................................................... 
que compreendo os bairros (zonas) 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................... 

 

5. Considerando que se minha empresa comprar os produtos de distribuição exclusiva da 
Cohalabra, acima especificados, numa quantidade não inferior a ............... item (s)  (rolo 
padrão 1,52x30) da linha exclusiva. E tenho plena ciência de que compreende a muitos outros 
itens de cada uma das citadas acima.  
 

6. Considerando a minha disponibilidade e compromisso de consumir um total de R$  
............................................................................................... (............. Reais) ou .............. 
item(s) (rolo padrão 1,52x30) dos produtos INTERCONTROL e Submarcas, COMFORT, 
UVBLOCK, PLATINUM, ÔNIX, SMART, DECOWINDOW, DEFENDER E SKINCAR, registrar 15 
garantias automotivas e ou equivalente em garantias de arquitetura on-line ao mês, 
completando os 12 meses desta proposta. 
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7. Considerando a minha disponibilidade e compromisso em manter nesta região um 
estabelecimento comercial próprio ou representado por terceiros, sendo este antes 
Autorizado pela Cohalabra como base para instalação dos produtos de exclusividade da 
Cohalabra. 

 
8. Considerando que as linhas exclusivas contemplam sugestão de preço de instalação que 

devem ser seguidas, sob pena de que a Cohalabra possa efetuar a instalação direta.  
 

 
9. Considerando que se não manter em estoque de produtos da linha exclusiva em sua 

integralidade, autorizo que a Cohalabra e/ou outros Instaladores Autorizados efetuem a 
venda e instalação sem que haja quaisquer ônus ou reclamação de minha parte, já que 
minha empresa tem total liberdade para escolha dos produtos da linha exclusiva. 

 
10. Considerando que sobre os produtos (películas e ferramentas/acessórios) SEM MARCA terei 

total liberdade em compra, venda e instalação, em especial praticar o preço que convier a 
minha empresa, portanto, tanto a minha empresa, quanto a Cohalabra e/ou outros 
Instaladores Autorizados poderão vender e instalar aos consumidores que procuram por 
esses produtos em toda a região especificada acima.  

 
11. Considerando meu compromisso de crescimento nos valores apresentados em não menos 

que ........................................... % ( ............. por centro) ao longo do ano, para que motive a 
continuidade dessa parceria, bem como investimento em marketing compatível com o 
“quantum” adquirido. (Banners, placas na fachada, faixa de identificação como Instalador 
Autorizado InterControl, postagens). 

 
12. Considerando que criarei um cadastro de clientes para demonstrar o crescimento e abertura 

de novos consumidores na região. Portanto estou de acordo que a Cohalabra incluirá as 
informações do Instalador InterControl Autorizado no web site www.intercontrol.com.br 
após 90 dias da assinatura desta proposta se a experiência seguir conforme as 
considerações.  

 
13. Proponho para a linha de produtos exclusivos da Cohalabra com a Marca INTERCONTROL e 

Submarcas, COMFORT, UVBLOCK, PLATINUM, ÔNIX, SMART DECOWINDOW, DEFENDER E 
SKINCAR, a autorização de venda e instalação, considerando as observações acima, com 
relação a quantidade e valores consumidos mensalmente, para que ao longo dos 12 (doze) 
meses seja avaliada a conduta de ambos, sem quaisquer penalizações no caso do 
rompimento da parceira No caso da continuidade e prorrogação da parceria, fica essa 
proposta para fins de formalização de um contrato com possíveis direitos e obrigações.  
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Proponho por fim, que aceitem a presente proposta, nos termos aqui exposto, como 
formalização de meus compromissos com a expectativa de crescimento e continuidade.  

 

Nome para divulgação: ....................................................................................................... 

Fone: (.........).................-.................                     WhatsApp (.........) ................ - ....................... 

Email: ................................................................................................................................. 

Endereço:  ........................................................................................................................... 

Bairro:..................... Cidade:...........................................   
Estado:...............                                                                        Cep: ............................................ 

Cidade .................................................................... , ............de ...........................  de 2018. 

 Automotivo            Arquitetura           Automotivo/Arquitetura 

Onde compra? ________________________ 

 

Assinaturas 

 

     ______________________________          _____________________________ 
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FAIXA INSTALADOR AUTORIZADO INTERCONTROL 
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A Faixa Instalador Autorizado é presenteada pelo Distribuidor que credencia o Instalador como um 
Autorizado InterControl. É enviado como cortesia um modelo de ordem de serviço em PDF para ser 
utilizado pelo instalador, e seu nome é publicado no site da InterControl na página de Instaladores 
Autorizados. 

•Envie uma foto após a instalação da faixa para o e-mail  contato@intercontrol.com.br 

mailto:contato@intercontrol.com.br


 

 

 

 

Loja Conceito 
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