
 

Av. Pedro Lazarino, 06, Telefone (96)  3222-6848/9156-9747 

E-mail: hotel-orla@hotmail.com 

 

Orçamento de Hospedagem 

Evento dos oficiais, tenentes, soldados e sargentos da Polícia Militar.  

Período: 11 a 14/09/2014 

Preços: 

Apartamento Solteiro R$96,00 

Valor com 30% de desconto: R$67,20 

Descrição: 1 cama de casal, TV, frigobar ou geladeira, ar condicionado, ducha. 

 

Apartamento casal e/ou duplo R$140,00 

Valor com 30% de desconto R$98,00 

Descrição: 1 cama de casal e 1 cama de solteiro, TV, frigobar ou geladeira, ar condicionado, 

ducha. 

 

Apartamento triplo R$150,00 

Valor com 30% de desconto R$105,00 

Descrição: 3 camas de solteiro ou 1 cama de casal e 2 de solteiro, TV, frigobar ou geladeira, ar 

condicionado, ducha. 

 

Café da manhã incluso. 

 

Atenciosamente, 

Caldas Restaurante Comércio e Serviços – Hotel Orla 

 

 

 

 

 

Obs. O proprietário deste hotel é Servo do Deus Altíssimo. Um hotel simples mas, acolhedor 

e fica às margens do Rio Amazonas. 

 

 



 

 

 

 

 

PROPOSTA DE HOSPEDAGEM 

 3° ENCONTRO NACIONAL DE LÍDERES MILITARES EVANGÉLICOS 

 

Proposta que faz a empresa : A.E.F GOUVEIA (Hotel Rio Mar), Inscrita no CNPJ  nº 

34.868.711/0001-02 e inscrição estadual nº  03.007398-2 estabelecida na Av.Elieser Levy 

2109-Centro Cep: 68900-083, Fone(96)3223-4042,  para o prestação dos serviços abaixo 

relacionados. 

 

 

Subitem Descrição do Serviço VALOR UNITÁRIO 

1.  Serviço de hospedagem, hotel padrão 3 estrelas,  para 

apartamento SINGLE (individual), categoria Standard, 

café da manhã incluso, com acomodações  e serviços 

conforme descrito no presente termo. 

R$:129,00 

2.  Serviço de hospedagem, hotel padrão 3 estrelas,  para 

apartamento DUPLO, categoria Standard, café da 

manhã incluso, com acomodações  e serviços conforme 

descrito no presente termo. 

R$165,00 

3.  Serviço de hospedagem, hotel padrão 3 estrelas,  para 

apartamento TRIPLO, categoria Standard, café da 

manhã incluso, com acomodações  e serviços conforme 

descrito no presente termo. 

R$198,00 

4.  Serviço de hospedagem, hotel padrão 3 estrelas,  para 

apartamento QUADRUPLO, categoria Standard, café da 

manhã incluso, com acomodações  e serviços conforme 

descrito no presente termo. 

R$:220,00 

Validade da Proposta: 30 DIAS 

 

Macapá 18 de Junho de 2014 

 

INFORMAÇÕES: 

01. Não cobramos taxa de serviços; 

02.  Crianças até 6 anos não pagam diária, desde que hospedada no mesmo apartamento 

dos pais; 

03. Diária com café da manhã, servido no restaurante do hotel; 



04. O café da manhã será servido no restaurante do hotel das 07:00h às 10:00h. Caso o 

hospede solicite este serviço fora do horário estabelecido ou no apartamento será 

cobrado valor a parte; 

05. A diária vence ao12:00h, caso o apartamento não seja desocupado, será cobrado 

uma nova diária; 

06. A confirmação da hospedagem fica condicionada a solicitação através de e-mail 

informando roominglist com nome do hospede, horário do check in e check out 

(entrada e saída); 

07. Para garantir a confirmação de sua reserva confirme por fax ou e-mail; 

08. Prazo de cancelamento de reservas - Confirmadas é 48h antes do Check in (entrada); 

09. Estacionamento privativo ao hóspede. 

 

10. Serviços: 

 

 Restaurante Almoço, Lanche e Jantar, 

 Sala de Acesso à Internet (serviço gratuito) 

 Academia de Ginástica (Incluso na diária) 

 Lavanderia – Segunda a Segunda das 07:00h às 18:00h 

 

11. Formas de Pagamento: 

 Cartão de debito ou crédito 

 Dinheiro 

APTS COM: 

 Ar condicionado ou central de ar; 

 Chuveiro com água quente 

 TV a cabo, com fornecimento de 04 canais  

 Cama de casal ou de solteiro box (diferenciando no tipo de acomodação) 

 Internet Wi-fi 

  Café da manhã 

 Frigobar 

 

 

 

Att 

Risane Costa 

(96)3223-4042 

 

FROTA PALACE HOTEL 



Rua Tiradentes, 1104 – Centro – Macapá – Amapá. 

Fone: (96) 2101 – 3999 / 3223 – 7011 

Fax: (96) 3223 – 7011 

E-mail: reservas@hotelfrota.com.br / www.hotelfrota.com.br 

 

Subitem Descrição do Serviço VALOR UNITÁRIO 

1.  Serviço de hospedagem para apartamento 

SINGLE (individual), café da manhã incluso, com 

acomodações  e serviços conforme descrito no 

presente termo. 

R$:110,00 

2.  Serviço de hospedagem para apartamento 

DUPLO, café da manhã incluso, com 

acomodações  e serviços conforme descrito no 

presente termo. 

R$134,00 

3.  Serviço de hospedagem para apartamento 

TRIPLO, café da manhã incluso, com 

acomodações  e serviços conforme descrito no 

presente termo. 

R$171,50 

 

APTS COM: 

 Ar condicionado; 

 Banheiro privativo; 

 Chuveiro com água quente; 

 TV SKY; 

 Telefone com discagem direta;  

 Restaurante; 

 Internet Wi-fi; 

  Café da manhã; 

 Frigobar. 

 

 

 

 

 

OUTROS HOTÉIS EXISTENTES SEM ORÇAMENTO PRÉVIO 

mailto:reservas@hotelfrota.com.br


 

01 – HOTEL NORTE – Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1976, Santa Rita, 

Macapá – Amapá. 

Fones: (96) 3223 – 3747 / 8121 – 1758 (Tim) 

E-mail: hotelnorteap@hotmail.com 

www.amarelasinternet.com/hotelnorteamapa/  

Serviços: 

Apartamentos: Single, Doube e triplo; 

Apartamentos para portadores de necessidades especiais; 

Frigobar; 

Tv LCD; 

WI-Fi em todo hotel; 

Café da Manhã incluso na diária; 

Garagem privativa; 

Locação de veículos. 

Obs. Fácil acesso ao Centro Comercial e a 05 min. do aeroporto 

Internacional de Macapá e a 03 Km do local do evento. 

Contato: Sr. Júnior 

 

02 – HOTEL DO FORTE – Av. Beira Rio, 248 – Bairro Central, Macapá, 

Amapá. CEP. 68.901 – 470. 

Fones: (96) 3223 – 2855. 

E-mail: www.hoteldoforte.com. 

 

03 – HOTEL AMAZON PLAZA – Rua Beira Rio, 208 – Santa Inês, Macapá, 

Amapá – Brasil. 

Fones: (96) 3312 5450 / 3222 – 9646 

mailto:hotelnorteap@hotmail.com
http://www.amarelasinternet.com/hotelnorteamapa/
http://www.hoteldoforte.com/


E-mail: gerente.amazon.plaza@gmail.com  

Contato: Ednoura bastos nobre (96) 8112 – 3441) Tim 

 

Aguardamos ansiosos a vinda de todos para o III Encontro Nacional de 

Líderes da UMCEB 2014 a ser realizado em Macapá – Amapá – Brasil, no 

período de 11 a 14 de setembro, principalmente por saber o potencial do 

povo de Deus e as dificuldades que vocês enfrentarão para chegar a este 

lugar tão longínquo “Mas, sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho 

de vocês será recompensado". 2 Crônicas 15:7 

 

Francisco dos Santos Costa – Cel PM RR Amapá 

Presidente da AMEAP 

(96) 9158 – 7767 Vivo / 8141 – 3137 Tim 

E-mail: fscosta9000@gmail.com 

 

Ten PM Maciel 

Coordenador de Hospedagem 

(98) 9135 – 4986 

 

 

mailto:gerente.amazon.plaza@gmail.com
http://www.bibliaon.com/versiculo/2_cronicas_15_7/

