
 

 

Campo Grande/MS, 02 de Março de 2012, 

  

É com grande prazer que informamos nossas melhores condições para hospedagem e 

eventos. Segue abaixo nossa proposta: 

 

PROPOSTA DE EVENTOS HARBOR SELF BURITI SUITE HOTEL  

 

Salas Valor 

Pantanal - 130 m²  R$ 430,00  

Corumbá - 30 m²  R$ 250,00  

Bodoquena- 30 m²  R$ 250,00  

 
 

Equipamentos Valor 

Data Show R$ 200,00 

Flip Chart R$ 40,00 

Microfone sem fio R$ 80,00 

Mouse sem fio com ponteira laser R$ 55,00 

Notebook R$ 120,00 

Porta Banner R$ 30,00 

Caixa Amplificada R$ 120,00 

Tela R$ 55,00 

Serviços Valor 

Recepcionista R$ 120,00 

Operador técnico R$ 100,00 

 

ALIMENTOS E BEBIDAS 

 

Produto Valor 

Água mineral 500 ml  R$ 2,50 

Garrafa de café  R$ 13,00 



 

 

Garrafa de chá  R$ 10,00 

Garrafa de leite R$ 13,00 

Refrigerante R$ 3,00 

 

Coffee Break  (preço por pessoa) 

 

Standard: R$ 9,50 + 10% Tx. Serviço – Café, leite, 01 tipo de suco, 01 tipo de 

bolo, torradas com patê e 01 tipo de salgado e pão de queijo 

 

Executiva: R$ 12,50 + 10% Tx. Serviço – Café, leite, chá diversos, 02 tipos de 

suco ou 02 tipos de refrigerantes, salada de frutas, 01 tipo de bolo, 01 tipo de 

mini-doce, torradas com patê, 01 tipo de mini-sanduiche e pão de queijo. 

 

Premium: R$ 15,00 + 10% Tx. Serviço - Café, leite, chá diversos, café 

cremoso, água aromatizada, 02 tipos de suco, sala de frutas, 02 tipos de bolos, 

torradas com patê, 02 tipos de salgado, 01 mini doce e pão de queijo. 

 

Café Colonial (preço por pessoa) - R$ 19,00 + 10% Tx. Serviço 

 

Standard: 3 tipos de pães, 2 tipos de frios, 1 tipo de torta doce, 1 tipo de torta 

salgada, 2 tipos de frutas, 2 tipos de bolo, 2 tipos de canapés, 2 tipos de 

salgadinho. Café, leite, chá, chocolate em pó e 02 tipos de suco. 

 

Cocktail (preço por pessoa)  

 

Standard: R$16,00 + 10% Tx. Serviço 

Mesa de coquetel com 03 tipos de canapés, 02 tipos de salgadinho simples, 02 

tipos de mini doce, 02 tipos de mini tortinha salgada. 

 

Executiva: R$ 18,00+ 10% Tx. Serviço 

Mesa de entrada com 01 tipo de batida (com ou sem álcool) 

Mesa de coquetel com 03 tipos de canapés, 02 tipos de salgadinho simples, 02 

tipos de mini doce e 02 tipos mini tortinha salgada. 

 

Premium: R$ 20,00 + 10% Tx. Serviço 

Mesa de entrada com 01 tipo de batida (com ou sem álcool) 

Mesa de coquetel com 03 tipos de canapés, 02 tipo de salgadinhos, 02 tipos de 

mini doce, 02 tipos mini tortinha salgada e 02 tipos de mini tortinha doce. 

 

 

Gold: R$ 23,00 + 10% Tx. Serviço 

Entrada: volavan de vários sabores 

Mesa de entrada com 02 tipos de batidas (com ou sem álcool) 

Mesa de coquetel com 03 canapés, 03 tipos de salgadinhos entre folhados e 

 empadas, 02 tipos de mini doce, 02 tipos de mini tortinha doce, 02 tipo de mini 

 quiche salgado. 

 

Pacote de Bebidas para coquetel (preço por pessoa)  



 

 

 

Bebidas I: R$ 8,00 + 10% Tx. Serviço 

           Refrigerantes normal, diet e água mineral servidos em jarra. 

 

Bebidas II: R$ 15,00 + 10% Tx. Serviço 

Refrigerantes normal, diet, água mineral e vinho nacional servido em jarra. 

  

Bebidas III: R$ 30,00 + 10% Tx. Serviço 

           Refrigerantes normal, diet, água mineral, cerveja (skol), vinho tinto e vinho 

 branco nacional servidos em jarra. 

  

 Bebidas IV: R$ 45,00+ 10% Tx. Serviço 

Refrigerantes normal, diet, água mineral, sucos diversos, cerveja (skol e 

bohemia),  vinho tinto, vinho branco e frizante nacional.  

 

Observações gerais: O coquetel será servido por 1 hora e meia, caso seja necessário 

mais tempo, cobraremos por hora adicional. Serviremos as bebidas também por 01 hora 

e meia, caso seja necessário mais tempo, cobraremos por dose. Disponibilizamos 02 

garçons para seu evento. Havendo a necessidade de mais, cobraremos por contratação. 

 

Almoço / Jantar 
 

Sugestão do Cheff - R$ 23,00 + 10% t.s. 

 Entrada: 03 tipos de saladas Variadas e molhos 

Prato principal: 02 tipos de carnes  

Acompanhamentos: 03 pratos quentes 

Massas: 01 tipo de massa 

Sobremesa: 02 tipos de sobremesas 

(Não incluso bebidas) 
 

Buffet Americana: R$26,50 + 10% t.s. 

  Saladas: 05 tipos de saladas variadas com molhos e acompanhamentos 

Prato principal: 02 tipos de carnes  

Massa: 01 tipo de massa 

Guarnições: 03 pratos quentes 

Risotos: 01 tipo de risoto  

           Sobremesas: 02 tipos de sobremesas 

(Não incluso bebidas) 
 

 

 

Buffet Canadense: R$29,50 + 10% t.s. (mínimo de 25 pessoas) 

Saladas: 05 tipos de saladas variadas com molhos e acompanhamentos  

Prato principal: 02 tipos de carnes (ex: Picanha, filé de frango...) 

 Massa: 02 tipos de massas 

Guarnições: 03 pratos quentes 

Risotos: 01 tipo de risoto  

Sobremesas: 03 tipos de sobremesas 

(Não incluso bebidas) 



 

 

 

Buffet Parisiense: R$32,50 + 10% t.s. (mínimo de 25 pessoas) 

Antipastos: Patês variados e torradas 

Saladas: 06 tipos de saladas variadas com molhos e acompanhamentos  

Prato principal: 03 tipos de carnes 

Massa: 02 tipos de massas 

Guarnições: 03 pratos quentes 

Sobremesas: 03 tipos de sobremesas 

(Não incluso bebidas) 

 

HOSPEDAGEM 

 

APARTAMENTO LUXO 
01 PAX 
155,00 

02 PAX 
185,00 

03 PAX 
225,00 

TAXA ISS 
5% 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 Para os serviços de alimentação, todos os produtos e serviços serão 

exclusivamente fornecidos pelo Hotel, cobramos por pessoa; 

 Cobramos 10% de taxa sob A&B; 

 Os serviços de A & B fornecidos são para consumo exclusivo nas dependências 

do hotel; 

 Os valores citados acima serão cobrados por dia de utilização; 

 Os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio, sendo que, somente  

confirmação do evento garante os valores; 
 Forma de pagamento: 

* Empresas não cadastradas : 50% na confirmação e 50% no término do evento. 

* Empresas cadastradas: parcela única, faturado 15 dias após o evento. 

 A cobrança se dará pelo nº confirmado ou pelo total efetivo de participantes, 

prevalecendo o maior. 

 Solicitamos visita prévia do palestrante ou responsável pelo evento para analise 

de sala. 

 A confirmação da reserva, só se dará após o recebimento de fax ou e-mail com 

os dados completo do evento, com no máximo 15 dias de antecedência. 

 

Atenciosamente, 

 

Caroline Urt                                    Josmar de Almeida 
Reservas e Eventos       Diretor Comercial  

Harbor Self Buriti Suites Hotel        HARBOR HOTÉIS 

(67) 3026 2211 / 9273-0274     (41) 3523 5800          


