
 

 

 

 

 
ORIENTAÇÕES AO FORNECEDOR 

O QUE NÃO PODE FALTAR NA PROPOSTA COMERCIAL 

OBJETO: 
 

O objeto deve ser claro e conciso, especificando o tipo de serviço que será contratado. Além 
disso, deve ser informado o local detalhado da realização dos serviços. 

ABRANGÊNCIA DO OBJETO: 

Descrever os quais os serviços/materiais que serão realizados/fornecidos (...). 

PRAZO DE VIGÊNCIA E PRAZO PARA EXECUÇÃO: 
 

Vigência: 
Execução: 

VALOR DA PROPOSTA: 

O valor total ou estimado da contratação deve estar descrito no corpo da carta proposta. 
 

A proposta deverá conter se o valor cobre todos os custos das despesas com despesas e 
alimentação ou se esses custos serão reembolsados pela CONTRATANTE. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

O valor proposto é para pagamento em xxxx parcelas, xxxxxx dias após a entrega do objeto 
pactuado. 
ou 
“As medições serão mensais com fechamento no dia 10 (dez) de cada mês. A Nota 

Fiscal/Fatura referente à medição mensal aprovada deverá ser apresentada até o dia 15 
(quinze) do mês da medição e o pagamento será efetuado no dia 10 (dez) do mês 
subsequente à execução dos serviços.” 

FORMA / ÍNDICE DE REAJUSTE (se aplicável): 

Informar o índice de reajustamento a ser utilizado para esta contratação 

DECLARAÇÕES QUE AS CONTRATADAS DEVEM COLOCAR EM SUAS PROPOSTAS 
COMERCIAIS (FORMAIS OU POR E-MAIL): 

− Declaramos que recebemos a cópia, conhecemos e estamos de acordo com 
os termos das Condições de Contratação Para Fornecimento de Bens, 
Serviços e Realização de Obras registrada em 10 de janeiro de 2019, sob nº 
de ordem 8.862 às fls. 297 do Livro “B-34” do 01º Ofício Registro de Títulos e 
Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG, protocolo 
nº 15433; 

− Declaramos conhecer o Código de Ética e Conduta Empresarial da BH 
AIRPORT, publicado e disponível no site 
https://canalconfidencial.com.br/linhaeticabhairport/files/Codigo_de_Etica 
_e_Conduta_Empresarial2.pdf, ao qual aderimos integralmente. 



 

 

 

 

 

− Declaramos ciência das normativas e regulamentos Brasileiros que envolvem 
a Aviação Civil, que forem aplicáveis ao exercício da minha atividade no 
Complexo Aeroportuário, disponíveis no portal da ANAC: 
http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac. 

− Outras declarações que sejam necessárias e mencionadas na Carta-Convite. 

OBSERVAÇÕES: 
a) A proposta deve ser datada: Local ......., data ........, ano......, e assinada por 

Representante Legal da Proponente observando rigorosamente a forma de 
representação estabelecida em seu estatuto social/contrato social; 

b) O aceite na proposta poderá ser feito eletronicamente ou na própria proposta por 
quem tenha poder de representação estatutária ou por procuração. (Sugestão: colocar 
a Proposta no Portal de Assinatura Digital para assinatura sempre por dois 
representantes). 

c) Outros aspectos particulares de cada contratação. 

Anexos: (se houver) 
 

A proposta deve fazer menção a todos os anexos necessários para execução do objeto 
contratado. (Somente assim o Proponente estará comprometido com os termos neles 
descritos); 
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