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                     Florianópolis, 26 DE JANEIRO DE 
2017 
        Contrato nº: 01 

         

 
PROPOSTA / CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
DADOS DO CONTRATANTE 
Empresa: ABIPEM                                                     Nome do Evento: ABIPEM 
CNPJ/CPF:                                                                       Endereço: 
Contato:  Demetrius                                          Tel/Fax: 47 996691010  

E-mail: demetrius@abipem.org.br 

 
 
DADOS DA CONTRATADA   
Empresa: Intercity Premium Florianópolis                     
CNPJ: 02.584.924/0011-80                                       
Endereço: Av. Paulo Fontes, 1210 – Centro / Florianópolis SC – CEP 88010-230 
Contato:  Josieli Salanti                       Tel/Fax: (48) 3027-2203 
 

Sra. Dayana, tem por justo e contratado com o Intercity Premium Florianópolis os serviços 
que se especificam a continuação, ficando os mesmos sujeitos às condições gerais anexas ao 
presente contrato, assim como às condições especiais aceitas expressamente a seguir: 
 

1. Hospedagem: STAFF 

 

Data da hospedagem: 08 a 10/03/2017 

 
TIPO DE APTOS 01 OU 02 PESSOAS 

Apto Luxo  R$ 220,00 DIARIA 

Apto Luxo Superior R$ 240,00 DIARIA 

  Obs: Todas as tarifas acimas são acrescidas de 2,5% de ISS. 

 
1.1 O bloqueio inicial somente será confirmado após assinatura do contrato. 
 
2.2 Para efetuar as reservas do grupo é necessário o rooming list. Não serão aceitas reservas 
sem a informação do CPF de cada hóspede. 
 
2.3 Para programação interna no hotel solicitamos a programação do grupo de hospedagens 
com: 

- Horário previsto para chegada ao hotel do grupo; 
- Horário previsto para saída do grupo do hotel; 
- Passeios datas e horários previstos; 
- Toda programação de alimentação do grupo dentro e fora do hotel; 
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2. Política de hospedagem 
3.1 O horário de check-in é às 12h00 e o check-out 12h00 do dia seguinte para todos os 
hotéis da Intercity no Brasil. Early check-in e/ou late check-out somente mediante consulta 
de disponibilidade e cobrança de taxa extra. 
 
3.2 É proibida a hospedagem de criança ou adolescente menor de 18 anos salvo se 
autorizado (autorização dos pais registrada em cartório) ou acompanhada dos pais ou 
responsável apresentando a documentação de identificação do menor no momento do 
check-in. 
 
3.3 Para crianças até 07 anos não é cobrada diária, desde que acomodada no mesmo 
apartamento e cama dos pais. Em caso de necessidade de acomodações extras (berço, 
cama-extra ou sofá-cama), o hotel deve ser consultado sobre a disponibilidade e tarifas 
aplicada no período. 
 
3.4 Para a terceira pessoa no apartamento é cobrada taxa adicional. 
 
3.5 Para agências ou empresas durante o período de grandes eventos e/ou períodos de alta 
demanda as tarifas acordo não estarão disponíveis para venda, sendo substituídas pelas 
tarifas de eventos e/ou tarifas BAR (melhor tarifa do dia) determinadas pelos hotéis. 
 
3.6 Durante o período de grandes eventos e/ou períodos de alta demanda as tarifas podem 
exigir condições de pagamento diferenciadas. 
 
3.7 A diária na Intecity inclui café da manhã servido no restaurante do hotel. 
 

3. Política de comissionamento: É pago comissionamento de 10% sobre o valor das 
diárias de apartamentos, 5% do valor de aluguel de salas para agências de viagens 
cadastradas na rede (exceto acordos NET). 
 
3.1: Após pagamento integral da hospedagem, deverá ser enviada NF do 
comissionamento para pagamento, não podendo ser previamente deduzida do 
pagamento. 
 

4. Política de Cancelamento: Após confirmação, os apartamentos cancelados e/ou não 
utilizados serão cobrados integralmente. 

 
5. O Hotel não se responsabiliza pelo extravio de objetos pessoais dos participantes e 

dos hóspedes, pois estes são de inteira responsabilidade de guarda e vigilância do 
proprietário. 

 
ESTACIONAMENTO 

 
Nosso estacionamento está a cargo da empresa Inter Park 

 Fração – R$ 10,00 

 De 02horas até 12horas – R$ 24,00 
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 Estacionamento: R$ 24,00 a diária para participantes de eventos (conforme horário 
do evento).  

 Estacionamento: R$ 24,00 + ½ diária após às 14h para hóspedes em eventos  
Obs.: Vagas limitadas. Veículos serão aceitos conforme disponibilidade 

 
 

6. PAGAMENTO 
 

9.1 Formas de pagamento: 
 
(    ) Forma de Pagamento: Pagamento Direto 
 
DEAD LINE:  
 
RESTANTE:  
 
(    ) Forma de Pagamento para novas empresas:  
 
(    ) Forma de Pagamento para empresas com cadastro: Faturamento para 20 dias após o 
termino do evento. 
 
Forma de pagamento das hospedagens: 

(    ) Pagamento Direto   (    ) Faturar Somente Diárias 

(    ) Outros:  

 

7.2 Caso o pagamento do depósito inicial não seja efetuado na data estabelecida o bloqueio 
será automaticamente cancelado 

______________________________________________________________________ 
 
9.2 No caso de atraso no pagamento, incidirá multa de 2% (dois por cento), mais juros de 1% 
(um por cento) ao mês. 
 
9.3 DADOS BANCÁRIOS 
Razão Social: ICH Administração de Hotéis S.A 
CNPJ: 02.584.924/0011-80 
Banco: HSBC (399) 
Agência: 0134 
Conta Corrente: 17459-93 
 
 

9.4 Para a emissão da Nota Fiscal, a Rede Intercity tem como procedimento emitir uma Nota 
única. Caso seja necessária a emissão da nota fiscal de outra maneira favor informar 
previamente.  

  

9.5 Pessoa responsável pelo evento no local: 
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9.6 Informações para faturamento (Cadastro): 

Razão Social: 

Endereço:     Bairro: 

Cidade:      Estado:   CEP: 

CNPJ:      I.E: 

Pessoa de Contato:    Tel/Fax:                 E-Mail 

 

9.6 Fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir eventuais dúvidas ou questões decorrentes deste 
contrato. 

 
Florianópolis, 26 de janeiro de 2017 

. 
 

___________________________________________________ 
 
 
 

__________________________________________________ 
Intercity Premium Florianópolis 

Josieli Salanti 


