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Brasília, 09 de Março de 2018. 
 

 
N° 149/18 

 
A/C FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUATICOS DO DISTRITO FEDERAL 
Contato: MAGDA GOMES  
Telefone: 61 3427 2603 

E-mail: MAGDAMMGOMES@GMAIL.COM 
Ref.: Proposta de Hospedagem  
 

 
Agradecemos o seu interesse pelo hotel mais charmoso da Rede Atlantica: o Comfort 
Suites Brasília! 
 

Localizado em área privilegiada a 3 minutos da esplanada dos ministérios, a 5 minutos do 

Centro de Convenções e próximo aos principais Shoppings e Centros Empresariais da cidade, 
o Comfort Suites Brasília oferece uma perfeita estrutura para o viajante de negócios, tais 
como: suítes amplas e confortáveis (equipadas com cama de casal ou duas de solteiro no 
estilo Queen Size), mesa de trabalho com conexão a Internet banda larga gratuita, 
iluminação direcionada e cadeira ergonômica, frigobar, TV Led com canais a cabo e rádio 
relógio. Além disso, nossas suites possuem Mini-copa com frigobar, pia e armário (algumas 

suites possuem ainda microondas a disposição).   
 
Nossa estrutura dispõe ainda de apartamentos exclusivos para não fumantes, business 
center e uma excelente área de lazer, composta por fitness center, piscina e sauna a vapor; 
para lhe proporcionar todo o conforto e lazer nos momentos de descanso! 
 

Possuímos uma excelente área para realização dos mais variados eventos (de pequenas 
reuniões a elegantes jantares). Nossas salas possuem capacidade para até 120 pessoas em 
formato auditório. 
 
Nosso restaurante, o Bella e Rô, possui uma cozinha contemporânea, com toques que unem 
tradição e modernidade, em um ambiente sofisticado e descontraído. 
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GRUPO: FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUATICOS DO DISTRITO FEDERAL 
Validade das tarifas: 17 A 20 DE MAIO DE 2018 

 
                    Comfort Suites Brasília 

Tipo de Suíte Tarifa Referencial Tarifa Acordo* 

////// Individual Duplo Individual Duplo 

Suite Superior R$ 415,00 ---- R$ 175,00 ---- 

Suite Luxo ---- R$ 518,00 ---- R$ 205,00 

 
 

 
*Observações: 

 Valores de diárias terão acréscimo de 10% de taxa de serviço e 5% de ISS; 

 Não temos apartamentos triplos; 
 Há cobrança de R$ 2,00 referente à taxa de turismo (opcional); 
 Valores incluem café da manhã quando servido no Restaurante; 

 O estacionamento é pago – confirmar na recepção. 
 As Diárias iniciam-se às 14:00 horas da data de chegada e encerram-se às 12:00 

horas da data de saída; 
 Política para crianças: uma Criança de até 07 anos será concedida como cortesia, 

caso haja disponibilidade e desde que acomodada no mesmo apartamento que os 
responsáveis nas mesmas configurações. Crianças acima de 07 anos serão 

entendidas como cobrança normal, sendo cobrado valor de R$ 55,00 + 15% taxas 
por diária e por pessoa extra. Por determinação da Lei Federal nº 8.069, de 
13/07/1990, é proibida a hospedagem de menor de idade desacompanhado dos pais, 
sem o documento que autorize a sua estada. Portanto, para hospedagens desta 
categoria, é necessário que seja entregue no ato do check-in a autorização por 
escrito de ambos os pais, com as firmas devidamente reconhecidas em cartório. 
Lembramos que independente de o menor estar ou não acompanhado dos pais, é 

imprescindível também no ato check-in a apresentação do documento de identidade 
do menor (RG ou Ceryidão de nascimento); 

 Rooming List: completo e assinalado como definitivo com até 20 dias úteis de 
antecedência e mencionando datas do check-in e check-out (constando ainda 
horários previstos de chegada e saída). Nos casos de early check-in (check in antes 
das 12:00 hs) e late check-out (check-out após 12:00 hs), são cobrados valores 
específicos em relação a diária proposta, por hora excedida e por apartamento; 

 Garantia de No-show: consideramos o Rooming List indicado como definitivo 
garantido de maneira irrevogável, devendo então, em caso de no show, serem 
cobradas todas diárias do período.  
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 Por se tratar de proposta, as tarifas aqui disponibilizadas são sujeitas a alterações 
conforme mudanças na política econômica do País. As reservas estarão sujeitas a 

disponibilidade do hotel, até o ato de assinatura do Contrato formal; 
 **Bloqueio não efetuado***. Para que seja efetuado, precisamos de vosso 

posicionamento para envio de contrato específico, onde deverás apor vosso de 
acordo. Serão disponibilizados os apartamentos conforme disponibilidade em 
cada categoria, no ato de assinatura do contrato. 

 Em caso de reserva por adesão: não é confirmado bloqueio, as reservas 

serão confirmadas de acordo com a disponibilidade no hotel no momento da 
solicitação pelo hóspede ou a empresa. 

 
 

*** Prazo de Validade desta proposta: até 14/03/2018  *** 

 
Políticas de Pagamento 

 
 Após o envio do contrato assinado, o contratante deverá efetuar o pagamento antecipado 
no prazo estipulado pelo Hotel, após a confirmação do mesmo. O valor total das diárias 
deverá ser pagas em até 7 dias úteis prévios à data do check-in do grupo; 
 Caso a reserva seja confirmada num período inferior a 7 dias prévios da data do evento, o 
pagamento dos 100% deverá ser feito imediatamente, ou mediante garantia total sem 
possibilidade de cancelamento; 

 Não sendo pago o sinal após 7 dias da data do respectivo vencimento, o bloqueio dos 
apartamentos poderão ser reduzido automaticamente e até mesmo cancelados de acordo 
com a necessidade do Hotel; 
 O reembolso do(s) depósito(s) está(ão) sujeito(s) a política de cancelamento abaixo 
descrita; 
 O comprovante do depósito bancário deverá ser transmitido pelo contratante ao 

Departamento de Eventos da contratada pelo fax (61)3424-6001 ou via email. 
Formas de pagamento 

 Cartão de crédito: para confirmação e garantia dos serviços, o contratante deverá 
enviar para a contratada um fax contendo uma autorização de débito com a cópia do cartão, 
nome, assinatura do titular e data do vencimento com 7 dias prévios do evento. Será feito 
pré-autorização no cartão e a cobrança será realizada após o termino do evento; 
 Cheque: não será aceitos cheques para o pagamento do evento/reserva; 

 DOC: deverão ser feitos no valor integral do consumo (aluguel de sala, equipamentos, 
alimentos e bebidas). O comprovante deverá ser encaminhado com no mínimo 7 dias de 
antecedência do início do evento. 
Dados para depósito (somente depósito identificado): 
Banco Bradesco - 237 
Agência: 3380-4 
C/C: 34172-0 

Em nome de: Atlantica Hotels International Brasil Ltda 
 
Agradecemos por sua atenção e colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário. 
 
Atenciosamente, 

 

Danilo Cardoso 
Eventos 
Comfort Suites Brasília                                                           
Telefone: (61) 3424-6000 / Fax: (61) 3424-6001    
E-mail: eventos.csb@atlanticahotels.com.br                    
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