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  Fortaleza, 15 de Março de 2011. 
À 
Federação Cearense de Desportos Aquáticos. 
 
Prezada Sra.Beth, 
                  
 
É com grande prazer que recebemos a sua solicitação de orçamento para a realização de seu 
grupo no Comfort Hotel Fortaleza.  Agradecemos pela preferência! 
 
Segue a proposta com as melhores condições para atendê-los.  
 
Esta proposta tem validade até 28/03/2011 e não garante o bloqueio de apartamentos. Para 
efetivar o bloqueio, por favor, entre em contato com o nosso departamento de eventos para 
confirmação da disponibilidade. Os nossos agentes de eventos lhe orientarão sobre os 
procedimentos para bloqueio de salas e apartamentos e para confirmação do evento. A partir da 
confirmação de seu evento junto ao hotel e do envio desta proposta assinada, esta passa a ter 
validade contratual. 
  
Durante o seu evento, nos esforçaremos para que tenham uma permanência bastante agradável 
conosco. Será um imenso prazer recebê-los. 
 
 
Atenciosamente, 
 

Natacha Farias 

Agente de Grupos & Eventos 

Tel : 55 85 4006-4822       

Fax: 55 85 4006-4801       

 



 

               2 

 

Rua Frei Mansueto, 160 
Meireles – CEP 60175-070 – Fortaleza/CE 
Tel. (55 85) 4006 4822   Fax: (55 85) 4006 4801 
Email: eventos.cfo@atlanticahotels.com.br 

 

 

CARTA PROPOSTA/CONTRATO DE EVENTOS E HOSPEDAGEM           
 
A Atllantica Hotels Internacional do Brasil Ltda, inscrita no CPNJ sob n.º 02.223.966/0014-38 e I.E. Isento, com nome 
fantasia Comfort Hotel Fortaleza com sede na Rua Frei Mansueto, 160, Meireles, CEP60175-070, neste ato 
devidamente representado na forma de seu Contrato Social, doravante denominado contratada.  
 

Contratante Federação Cearense de Desportos Aquáticos. 
Cliente Final Federação Cearense de Desportos Aquáticos. 
Endereço Avenida Abolição, 2727 Meireles 

Cidade Fortaleza UF Ceará CEP - 

Solicitante/Cargo Sra.Beth. 

CNPJ 07.961.535/0001-78 

Tel. 85-32451633 Fax - 

E-mail fcda@fcda.com.br  
 

HOSPEDAGEM 
 

Período da Hospedagem 07 a 12 de Junho de 2011. 

Tarifa Balcão Tarifa Especial  
Acomodação Quantidade 

Individual Duplo 
Individual 
/ Duplo 

Triplo 

Superior 

10 
Individuais, 
10 Duplos e 
05 Triplos. 

R$196,00 R$223,00 R$130,00 R$180,00 

 
Condições tarifárias: 
• Tarifas e condições válidas somente para este grupo e período; 
• Café da manhã cortesia (quando servido no restaurante) 
• Não foram efetuados bloqueios de tipos de acomodações (camas); 
• Check-in às 14h00 / Check-out às 12h00; 
• Faz-se necessário que cada participante informe na solicitação de reserva que vem para o evento para que 
a tarifa seja confirmada; 
• Acrescer as diárias 10% de taxa de serviço e 5% de ISS; 
• Diárias não comissionadas; 
• Não podemos precisar o número de camas King Size ou mesmo o de camas Double dentro do bloqueio, portanto o 
Hotel se reserva o direito de acomodar os hóspedes da melhor maneira possível. 
• Acrescer R$ 1,80 de taxa de turismo por apartamento/dia; 
• Os valores apresentados neste orçamento foram especialmente elaborados para a contratação em referência, sem 
efeito para demais solicitações. 
 
Horário dos Serviços de Alimentos e Bebidas: 
Café da manhã: servido de segunda à sexta feira das 6h às 10h, e de sábado à domingo e feriados das 6h30 às 11h00; 
Almoço: servido das 12h às 15h; 

Jantar: servido das 19h às 22h. 

 
Condições Gerais: 
• Saídas postergadas ou chegadas antecipadas estão sujeitas à cobrança e disponibilidade. Early check in e late check 
out serão negociados de acordo com período, mediante disponibilidade e cobrança de meia diária adicional; 
• Check out após as 18h00 será cobrada 1 (uma) diária cheia adicional. Isenções de tais cobranças somente mediante 
prévia negociação junto ao Departamento de Eventos / Vendas; 
• O contratante deverá consultar a política de disponibilidade para crianças e/ou terceira pessoa; 
• Alterações somente serão aceitas por escrito, via e-mail ou fax;  
• O contratante está ciente que em caso de redução do bloqueio no prazo inferior ao citado no ítem anterior haverá 
cobrança do valor total referente ao bloqueio dos apartamentos a ele disponibilizados (no-show);  
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• As reservas poderão ser garantidas pela agência/empresa ou por um cartão de crédito; 
• Mudança repentina de hóspedes já pré-definidos nos apartamentos poderá ser feita somente com prévia autorização 
do responsável pelo grupo; 
• Caso o contratante tenha interesse em receber o rooming list com os números dos apartamentos, a contratada poderá 
fornecê-lo, após a chegada do grupo; 
• À pedido expresso do contratante, a contratada poderá enviar antecipadamente as FNRH’s do grupo (Ficha Nacional de 
Registro do Hóspede), para agilizar o check-in do grupo; 
• Os valores apresentados neste orçamento foram especialmente elaborados para a contratação em referência, sem 
efeito para demais solicitações. 
 
Minibar 
O minibar é abastecido diariamente e a cobrança feita por item consumido. Por pedido expresso do contratante, a 
contratada pode limitar os itens disponíveis com solicitação antecipada no rooming list. 
 
Brindes 
A contratada pode colocar brindes nos apartamentos, sendo que os mesmos devem ser entregues 02 dias antes da data 
de chegada do grupo, já organizados em Kits (caso sejam personalizados, devem apresentar etiquetas com os números 
dos apartamentos).  
 
 
Lavanderia 
Serviço cobrado à parte, podendo ser faturado para o contratante ou pago diretamente pelo hóspede/convidado do 
contratante. Na hipótese do hóspede/participante não efetuar o pagamento de tais serviços, a contratada incluirá tais 
valores na fatura do contrato. 
 

LAZER 
 
Estrutura de lazer  do hotel: 
Sauna, Sala de Ginástica,  Piscina, Loja de Conveniência e Serviço de Quarto 24 horas . 
 
 

FORMA DE PAGAMENTO 
GARANTIA DO GRUPO, HOSPEDAGEM E SERVIÇOS PARA O EVENTO 

Formas de pagamento 

• Pagamento: As diárias poderão ser pagas diretamente no Hotel. Mas a reserva será somente confirmada mediante 
Garantia de no show com cartão de crédito. No ato do check in será solicitado pré-autorização para todo o período. Extras 
podem ser pagos diretamente no balcão. 
• Cheque: não trabalhamos com esta forma de pagamento; 
 
Dados para depósito (somente depósito identificado): 
Banco Bradesco – Agencia Berrini 
Agência: 3380-4 
C/C: 10997-5 
Em nome de: Atlantica Hotels International do Brasil Ltda 
 

 
Cancelamentos e Alterações 

 
Cancelamentos 

Após assinado contrato, eventuais cancelamentos ou alterações poderão ser efetuados pelo contratante observados os 
seguintes critérios: 
• Cancelamento sem ônus até 45 dias antes do início do evento/chegada do grupo; 
• De 44 a 06 dias prévios a realização do evento/chegada do grupo, será cobrado 50% sobre o total confirmado 
das despesas do contrato; 
• A partir de 05 dias prévios a realização do evento/chegada do grupo, será cobrado 100% sobre o total 
confirmado das despesas do contrato. 
• Alterações 
• Após assinado contrato, eventuais alterações na proposta deverão ser comunicadas e documentadas por escrito ao 
Departamento de Eventos da contratada, com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência, não podendo ser a 
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contratada responsabilizada pelo não acontecimento de tais mudanças, caso não haja observância do contratante de 
referido prazo. 
 
A contratada sugere uma visita às suas instalações com o objetivo de se estabelecer a logística do evento. 
 
Certos de termos relacionado todos os itens necessários para sua análise e aprovação nos colocamos à disposição para o 
que for necessário. 
 

Fortaleza, 15 de Março de 2011. 
 
__________________________________________ __________________________________________ 
Catarina Martins  Natacha Farias      
Gerente de Vendas  Coordenador de Eventos 
 

Dados do Cliente 
 

Responsável assinatura das notas   
            
Forma de pagamento optada   

Observações   
       
Dados para a emissão da Nota           
Razão Social:   
End:   
Cidade:   UF   CEP   
CNPJ:   
IE:   
            
Dados para envio da Nota           
A/C   
End:   
Cidade:   UF   CEP   

As Partes elegem o foro da Comarca de Fortaleza, Estado de Ceará, como competente para dirimir as questões 
decorrentes da execução deste contrato, em detrimento de outro, por mais privilegiado que seja. 

__________________________________________ _________________________________________ 
Federação Cearense de Desportos Aquaticos                             Comfort Hotel Fortaleza – 15/03/11 
__________________________________________                 ________________________________________ 
Testemunhas (1)                                                                    Testemunha (2) 
 
CARIMBO DA EMPRESA 
 ___________________________________________ 


