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Defensoria Pública 

BAHIA 
Instituição essencial à Justiça 

TCE/GEPRO 

PG. 820 

PROCESSO: TCE/011452/2015 
RELATOR: CONS. PEDRO LINO 
NATUREZA: INSPEÇÃO 

ORIGEM: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA- D PE/BA 
RESPONSÁVEL CLERISTON CAVALCANTE DE MACÊDO 
ENDEREÇO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - AVENIDA ULISSES GUIMARÃES, N2 3.386, 
EDF. MULTICAB EMPRESARIAL CEP - 41.219-400, SUSSUARANA, SALVADOR/BAHIA 

EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO PEDRO UNO, 

Com os cumprimentos de estilo, a fim de elucidar quesitações e achados de auditoria -
PROCESSO: TC E/011452/2015, PERÍODO JANEIRO a AGOSTO de 2015, procedendo nas 
exatas justificativas solicitadas, o atual gestor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, 
CLERISTON CAVALCANTE DE MACÊDO, vem, perante V. Exa., pugnar a juntada da 
documentação relativa ao achado 16 e 17, apresentada à auditoria na oportunidade da 
manifestação acerca da Inspeção, solicitada juntada no corpo da tempestiva manifestação. 

"DA DOCUMENTAÇÃO - Pede seja juntada à 
presente toda documentação coiacionada na 
defesa REF/: SOLICITAÇÃO N* RCSP009/2015, 
endereçada a este TCE." 

Assim, pugna pela juntada da documentação em anexo, e que sejam consideradas as 
ponderações apresentadas no tópico próprio, sobrepesando o atestado zelo no proceder dos 
gastos, certificado pelos auditores deste Tribunal de Contas, com destaque aos princípios 
invocados ao tema para isentar o gestor de pagamento de valores. 

Salvador, Bahia, 17 de março de 2016 

T C E - P R O T O C O L O G E R A L 
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E-mail de Webmail da Dcfensoria Público do Estado da Bahia - Plan... htips://mail,google.com/maiUu/0/?ui=2&ik=ab6l288593&vÍew-pt. 

D « f « n w ^ P ú b U c a Def. Pedro Paulo Casall Bahia <pedro.bahla@defensorla.baigov.bf> 
B A H I A 

— — — — FCE/GEPRO 
Planilha com os valores pagos da Semana da Defensoria 
1 mensagem P G - 8 2 1 

Gelder França de Moura Normadla <geider.franca@defen$oria.ba.gov>br> 24 de novembro de 2015 12:50 
Para: "Dei. Pedro Paulo Casali Bahia" <pôdro.bahia@defensoria.ba.gov.br> 
Cc: Ana Lúcia Almeida dos Santos <8na.a}meida@dôfensoria<ba.gov.br> 

Prezado Senhor Defensor, 

Segue em anexo a planilha com os valores pagos da Semana da Defensora. 

Atenciosamente; 

Gelder França de Moura Normandia 
Assistente de execução orçamentária 
Diretoria de Finanças 
Defensoria Pública do Estado da Bahia 
Teh (71) 3117*9063 

VALORES DAS DIÁRIAS DA SEMANA DE DEFENSORIA.xls* 
14K 

I de 1 24/11/2015 15:01 
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HM-OWI» t-ritw.-oo Î CifUíC» VüUSulíM' 
• " tu twa MtuVdtiA m 4}H<KII 
HÍMK.ÍÍ M NiVft EüWOÍ» (««COUJÜIATCMVVt&OR 

l i w t TíOt-ir.Vi l»tfn* Artí.vO t« t^vfr t> ri' 03??1 > 
Iwúvt imriW-1»! MX̂ CIl » MHI^I Mi l . 

»(V ixnnvwh (KX IW r ,<iv) 6*« a t*\ro «Ãí Cann fO r* 
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sou nxpress R E S O R . T & C O N V E N T I O N S 

Morf;i» £ rti su f t n 

C.m: 11.050.832/0001-39 
NIRÜ: 29.203,137012 

Praça Síclla Marls, 200 - Stclla Maris CKP: 41,600-500 - Telefone: 55 <71) 34134MUM 
Kax.t 55 (71) 34l3-»0238 

Ema II: c \ ín tossicI Ifl(S^olc\prONv.cnm.br 

www.solexpress.com.br 

C O N T R A T O 

Empresa: ADEP BA Contato; ANA MARIA 

Nome do evento: Fone: 3321-4185 / 8622-5078 Fax: 

Enviado por: Alexandra fcovindo cm; 23/ 03 E-mail: adepbahia@adepbahia .com.br 
Reenvio: 26/03 

Período do evento: 16 A 10/05/15 A m m i n ç f i o : AUDITÓRIO 

Horário: Numero de pessoas: 200 

Responsável no evento pelo assinatura de notas com valores: 

Perfil do publico do evento: 

S A L A S - N Ã O COMISSIONADAS 

X Saía Datas m1 Altura Auditorío Escolar H Banquete 
Dia/ CADA 

(Acrescer 5% ISS/ 
dia) 

SALVADOR II ( l i ndar ) 16/05 (JANTAR) 
1 R/05 - AUDITÓRIO 
200 PKSSOAS (noileü 
19/05-AUDITÓRIO 

( m 370 4.5 400 210 64 240 

4 400,00 POR RS 
3,520.00 

SALVADOR III ( !n nmim) AUDITÓRIO p/MD 
PESSOAS 

16/05 (TARDTÍ) 

485 4,5 550 290 90 300 
5Ü30.00 POR RS 

4.664.M 

ITAPARICA( lflfindüf) SALA VIP 
16, IRC \ m < 

47 2.5 50 24 20 

20 
6X2.00 POK RS 545.(.n 

CIJMURlJXATUi A (lffandor) SALA I)R APOlO-
SHCRIÍTARIA 
16, 18 E 19/05 19 2.7 12 08 09 

* 
242.00 POR RS ll»3.(.u 

CARAVELAS (Io (iiidot) SALA DEAPOIO-
Si:CRj-:TARlA 
16.18 n 19/0? 19 2,7 10 0K 8 

8 

242.00 POK RS 

ARRAIA). í> AJUDA ftmeo) 18/05 

75 2.7 so 4U 30 40 
1.100,00 POR KS 

880.00 

CANAVILIRAS (léffío) 18/05 

40 2.7 40 24 20 

20 
583.00 POR RS-ÍÃMíi 

CONDE (ífrreo) lft/05 

2.7 45 12 15 20 737.00 POH ÍIS 5Jt'U0 

http://www.solexpress.com.br
mailto:adepbahia@adepbahia.com.br
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PRAIA DO l'Oimi<tírrco) 
com pilnsiro 

iwos 

84 2.7 7Í1 36 30 40 
L I 76.00 POR RS. 

940, m 

PRADO (terron) m/05 

4f> 2.7 40 24 24 

20 

671.00 POR RS 53MH 

DARRAGRANDI: ílírrco) 1 ft/05 
37 2.7 30 12 1? 

20 
528.00 POR RS 422.40 

ITACARÉ (térreo) ms 
37 2.7 30 12 \$ 

20 
528,00 POR RS 422.40 

MOURO Díi SAO PAULO 
(lírrco) 

3 H/05 

125 2.7 150 80 48 60 
1 760.00 POR RS 

PORTO SEGURO (térrecO )8W 

126 2.7 i?Ü 80 48 fiO 
1.760.00 POR RS 

1.408,00 

OÍIS: O SftlÜo Salvador - ílc Wi7ni* • |Knle mt dividido cm dois rspticw «imulifineos. porím com 4 mvirugcnc diferentes u 
depender da dlvInArln. 

Oíhj l"iirn nwdltis. de nwnloccm e dfwintilaucni í wbnída meia dlAria do salflo, 
O In: Puni nnidnnc» dc luv imt de «ala t cobraria «luxa dc RS 1.700.00 (nor mndanc* e nnr sala). Taxa linifttsa na r descarte 
flpgriliJrfíSálííM»'. 

ATliNTAli: SOM KM AlUíAABKRTA-rOVTUÍMACAOAl̂ NAS SOU CONKM.TA KAPKOVAÇAO IX) HOTF.I.-
opcAí): som A M i i t i ; \ ' i i ; c ( ) M U A i \ ) ) o p 1:1.0 u o n ; i . i ; nào r o D K K Â v\:\ uapassar ás 22:00. 

EQUIPAMENTOS - NÃO COMISSIONADOS 
ATENTAR PARA VOLTAGEM DO HOTEL: 220 

VALORES COBRADOS POR DIA E POR EQUIPAMENTO 
* Equipamento Qld. Dtat DIárU/dti 

(Acrescer 
5% 
WdlA/CA 
DA 
EQUIPAM 
ENTO) 

X 

1 

Equipamento <M Dias Diiría/dii 
(Acresceria 
Is«/dls//CADA 
EQUIPAMENTO) 

Aparelho ftix (c/ 01 bobina) RS 80.00 Nntchook RS 110.00 
Caixa Amplificada RS 78.00 Laser poim RS 47.00 
Toner purn Impressora Laser 
Cnd» unidade RS 215,00 

Microcomputador 
RS 94.00 

Cartucho deskjet/ multiftmctionnl 
Cada unidade R$ 145 .00 

Micro Tone c/ fio sem 
pcdcstnl RS 40.00 

Copiadora c/ tonncr para 200 
cópias R$ 300.00 

Microfone Hcod sei 
R$ 110.00 

DVD RS 47.00 Microronc Upela UHF RS 110,00 
Ptip Chort (madeira d 10 fls e 02 
pincéis) RS 47.00 

Microfone st fio bnstfio UHF 
RS 94.00 

Impressora IIP dcskjel Ír/ 
cartucho) RS 78.00 

Púlpito de Acrílico 
RS 235.00 

Impressora HP mutiifacionol W 
cartucho) RS 94.00 

Monitor LCD 17" 
RS 78.00 

Impressora Ijiscrís/ tonncr) R$ 110.00 Operador (infbrmftlica/som) RS 205.00 
Kit som Md 100 p* (02 cxs. mcM. 
08 canais cpolôncia) RS 160.00 

Filtro dc Linha 
RS 40.00 

Kit som mi 200 ps (04 cxs. mesa. 
08 canais c poiõncia) RS 312.00 

Pedestal dc microfone 
RS 24.00 

R* tcnsQo RS 32.00 Transformador RS 80.00 
Som Acima 400 pnxs (6 cxs. mesa 
16 canais c potôncia). RS 550.00 

Quadro Bronco Pq. 
R$ 63.00 

Projector 2500 lumens RS 160.00 Quadro branco fid. RS 110.00 
ProJeiorJOOO lumens RS 240.00 Tela Translúcida 120" RS 160.00 
Pro|ctnr4300 lumens R$390.00 Tela dc projeção 100" a 120" RS 80.00 



TCEM3E.PRO 

Porta Hitncr RS 32.00 Tela dc projeção 150" 
3. o í í 

RS 95,00 

TV 42" R$ 310.00 Tela dc pmjeçfio 200" RS ] 80.00 j 

TV Plasma 50" RS 555,00 Recepcionista período 8h R$205,00 

TV '32" RS 160.00 Transformador l.OOOws RS 78.00 

PrntÍcAvcia20x U0m)cadn 
módulo R$ 150.00 

Porta Bandeira p/ 03 
bandeiras RS 195.00 

01». I. Outros cqwlpiimcatos sob consulta: 
Obs.2, riíiccn. oóh fitnsnli»: 
Ohs.J. Decora (fio, por conta do clicntc. 

i I I Ü H Í U í l 
VoHflüfm hotel 22». A mllbatf»n «In earcn dc cncmin do hotel * limiiwdw - > »v»r consultar. 
Montagem yom lluminticflo cüníca. iitmcOcs. iluminacílootratcx: slandMc vários ctHrinamciUos ligados dcntrodn sal»; o 
clicntc dcvcrA Ira/cr GKUAHOR oor conta nránrin. 

INTERNET - NÃO COMISSIONADOS - COBRADO POR DIA E POR PONTO 
WI-FI 

X frjaiptmtnto QM. Dia» DiárWait 
(Àcmnr 
5% 
IiVdín/CA 
DA 
PONTO) 

X Equipamento Qtd. Dias Diária/dia 
(Acrescer 5% 
Isn/dia/CADA 
PONTO) 

LINK NORMAL LINK DEDICADO 
1 MB RS 195,00 1 MB R$715.00 

2 Ml) RS 266.50 2 MB RS 975.00 

3 Mil RS 338.00 3 MB RS 1235.00 

4 Mi l RS 409.50 4 MB RS 1.495,00 

5 MU RS 474.50 5 MB RS 1.755.00 

10 MU RS 793.00 10 MB RS 3.055.00 

WELCOME DRINK-NÃO COMISSIONADO 
X Tipo OompoüiçBr» Qtd dc 

pCSSOHS 
I)q(b c Horário Valor/pessoa 

Wclcome Drink Água, refrigerante e suco RS 16.00 

COFFEE BREAK (tempo máximo 20 min) - este serviço não tem reposição 
NAO COMISSIONADO 

Mínimo de 15 pessoas 

X Tipo Composição Qtd de pessoas Data / horário 
manhã 

Data / horário 
tarde 

Valor/unidade 

Stclln 1 
Cnfô - tciie - chá - chocolate - 1 tipo de 
suco (polpa)- Agua mineral - 01 peiii four 
-01 ilpode mini sanduíche - mini-boio. 

R$ 15.40 

Stclla 2 

Cftfò - leito - chA - chucolnie - 1 tipo de 
suco (polpa) - água mineral - 01 peíii four 
- 0 1 tipo de mini snndulchc - 01 tipo de 
salgado-mini-bolo, 

RS 20.00 

Siello 3 

Cnfô - leite - cM - chocolate - 2 tipos de 
suco (laranja - 1 dc polpa)»Água minem! 
- 01 petil four- 01 tipo de mini sanduíche 
• 02 tipos de salgado - mini»holo. 

RS 21.00 

Stellii 4 

Caíb - leite - chri -chocolate - 2 tipos de 
suco (larfli\]n - 1 de polpa) - flgtin 
mineral- 01 pelit four-02 tipos de mini 
sanduíche - 02 tipos dc salgado - mini' 
bolo - Frutas. 

R$ 24.00 



Stclln 5 

Cottí - leite - chá - chocolate - 2 tipos dc 
suco(larni\|fl- 1 depolpn)-óftim mineral 
- 02 tipos de pcllt fours - 03 tipos dc 
salgado - 02 tipos de mini sanduíche-02 
tipos de mini bolo - rruuis. 

FCE/GEPRO 
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RS 28.00 

Stelln Ught 

CaRÍ. leite. chú. chocolate light, 02 tipos dc 
suco. refrigerante light. 02 lipo de mini 
snnduichc {peito peni llght c ricoia / rúctila 
com tomate seco), 02 tipo dc cereais, 
iogurte natural, mini espetinho dc frutas da 
cstaçAo com queijo minas. 

R$ 32.00 

SERVIÇO DE SALA * NÃO COMISSIONADO 
X lien Aprcscntaç&o Quuniidadc Data/horário Valor/unidade 

Áeiin Qnrrannhn dc 330 ml RS 5.00 

Refrigerante Um RS 5.00 

Cerveja Lata RS 7.00 

COQUETEL - alimento - serviço montado com reposição - 2 horas. 
NÃO COMISSIONADO 

DESCONTO 35% do valor para cada hora extra 

X Tipo Cnmposlçilo Qld dc pessoas Data cHnrA rio Valor/pessoas 

Alto mar 1 
Cnnnpis frios: putè de atum - palc dc queijos - ronsihcef 
Canaptfs quentes: risole de queijo - mini coxinhus dc frango -
folhado de Frankfurt 

RS 45.00 

Alto mar 2 
Cimnpes (Nos: patè dc presumo - cnme dc sol - mousse dc 
salmílo 
Cnnnpés quenurs: empiuliiilm dc palmito - croquete dc peixe -
mini kibe- hnrqucttc dc frango 

RS 51.00 

Alto mar 3 
Cnnnpés frios; Rciju com gorgon/oht - mousse dc atum c 
reque(|fio com ervas - presunto pnrma com creme dc nic«parcas 
CanapiJs quentes: mini qnlche - risole d c camarões - bolinhos 
dc aipim e/ conte do sol - loíhndo salgado 

RS 55.00 

Alto mar 

(.'rtnuptfsi frios: canapé dc palê dc ligado - queijo coalho com 
melaço - pntO dc salmíto dcftimado - canapi! dc hric com no/cs -
peni com ahueuxi 
Canapés quentes: harquete de Ktiruni - croquete dc frango -
bolinhos dc queijo -çroustada dc camurAo - nacnrui de frutos do 
mnr-cnmembcrt frito. 

RS 66.00 

COQUETEL- bebidas - serviço volante - 2 horas 
NÃO COMISSIONADO 

DESCONTO 30% do valor para endn hora extra 

X Tipo Compnsiçfio Qtd dc pessoas Data c Horário Vnlor/pcssnas 

CKl i l Coquetéis dc iVutascom e sem Álcool-suco dc fniuis-
refrijiernntes- água mineral 

RS 2l).00 

CKU2 Cerveja lato - coquetel dc frutas com c sem rtleool - caipirinha -
- refrigerantes - água mineral 

RS 4O.00 

CKÍJ3 Whiskcy 08 anos. ccrvcja lata - coquetúis come sem úloool-
roskus - caiprlnha - refrigerantes - rtyun minorai. 

RS 60,00 

CKJJ4 Whiskey 12 anos e Vinho nacional - cerveja laia-coquetiíis 
com esem iileuol - mskas caipirinha -rofrigLruntes-íigua 
mincrnl. 

RS fiO.OO 



TCE/GEPRO 

ALMOÇO / JANTAR - Buffet montado no restaurante do hotel não privativo 
NÂO COMISSIONADO 

PG. 829 

Tipo Composiçftn Qld dc 
pessoas 

Descrimlnnr rcFciçflo 
(almoço e/ou Jantar) 

Data c 
Horário 

Valor/pcssãn 

Clicfl 

Salndns variadas, frios diversos. 03 upos 
dc proteínas, CM acompanhamentos, 
sobremesas diversas. acompanhadn dc 
uma h th ida nflo olcrtoiirn íngua, 
refVígcmmc ou sucoj 

R$ 60.00 

OltS: TODA S E X T A - FEIRA A L M O Ç O BUFFET BAIANO MONTADO NO RESTAURANTE DO HOTEL, 
TODO SABADO A L M O Ç O BUFFET FEIJOADA MOMTADO NO RESTAURANTE DO HOTEL. 

CARDÁPIOS PARA BUFFET PRIVATIVO EM LOCAL ESPECÍFICO A DEFINIR. 
ALMOÇO/JANTAR-período 02 horas 

NÃO COMISSIONADO 
Tlpn Composiçflo Qtd de Descriminar refeição 

prssoas (almoço ou Jantar) 
Data t Horário Valor/pessoa 

Chefll 
Siitndas variadas, frios diversos, 04 tipos dc 
proteínas, 04 acompanhamentos, snhrçmwas 
diversas, ncompanhudo dc uma bebida nfio 
alcóolica 

RS 70,00 

HulTet 
Feijoada 

Saladas variadas, selcçíio dc queijos c frios. 
Carne Verde, Charquc. Costela Defumada, Ptf de 
Porco. Orelha de Porco, Rabo de Porco. Língua, 
Paio, Culnhrcsft, Uimbo Suíno DcAimndn. Cnmc 
1'uníeiro, Arroz Branco, Couve A Mineira, 
Dunonu A Mítanesa, Aipim lYnn. Jimmn Dnec 
'Frita. Farofa Salgada, Varníh liocc, Peixe 
Grelhado, Costela Suíno Assada. Tbsctma 
Corne do Rol Acchotndn, Frango Grelhado 
Mnminha Grelhada. Caldo dc Feijão. Torresmo, 
sobremesas variadas. 

RS 72.00 

Nuftet 
Dalano 

Saladas variadas, espelhos dc 
mexilhões, caldo de sururu. urro/ 
branco, arroz de alçar, vatapá, caruru, 
fnrofa de dendê, bobrt de camarfio. 
moqueca de peixe, xinxim dc galinha, 
peixe grelhado, ensopado misto de 
frutos do mar. nmunadinho dc carne 
do sol. feijflo fradinho, sobremesas 
regionais. 

RS 76,00 

ÜulTcl 
ürnsilcim 

Saladas variadas, ngulhinho ao vinagrele. 
a?eltonas c queijo coalho temperados, 
molhos vinngrcte. lambílo c mostarda. 
Costela dc ripa. moquecu do peixe h 
brasileira. camarões no leite dc coco, 
frango a mineira, costela sulnn. tutu a 
mineira, fcijílo tropeiro, urro?, branco, pirila 
de peixe c nrroz cniretclro. 
Sobremesas variadas 

r $ j t f .no 

Hullci 
Churrasco 

Snlndns variadas, seleçAo dc queijos c frios, 
pleanhn. mnminha. costela suína, cosieln 
bovina, frango, lingüiça inscona. arroz, 
carreteiro. Ibijflo tropeiro, bntato assada, 
aipim frito, farofa, sobremesas variadas. 

RS 93,00 

lluflet 
Pescador 

Knlndas simples c compostas 
Displays: espelho de queijos c 1H os. peixe 
assado. 
Principais; bacalhau a lagnrciro, surubim 
em folha de bananeira, caldeirada dc frutos ; 
do mor. frigideim dc siri. batatas sautê. 
legumes ao vapor, urro? com mcxilhflcs. 
urro?, branco. Sobremesas variadas. 

R$ 94.00 

OI>s: Tomos hnffets tom óticos il i lVmicinrio*. dcsciniulo favor solicitair. 



_ _ .TCE/GEPRO 
PACOTES DE BEBIDAS - Durante a refeição - período de 2h 

NÃO COMISSIONADO P G 8 3 0 

X Tipo Composlçfio Qtd dc pessorts Dalnt Horário Vnlnr/pc.ssons 

Pncoic dc bebidos 1 Água mineral - refrigeramos - suco dc 
Itimnjíi (muurnl) 

K$ 18.00 

Pncme dc bebidas 2 Água mineral - refrigerantes - soco dc 
laranja (nm.) - cerveja Intn 

R$ 25.0(1 

Puc<>tu ílc bebidas 3 Água mineral - refrigerantes - suco dc 
laranja (nnU - cerveja lata-vinhos 
branco e tinto nacional 

R% 44.00 

HOSPEDAGEM - MEDIANTE DISPONIBILIDADE 
SEM BLOQUEIO 

DATA DA HOSPEDAGEM: 16 A 18 /05 /15 

N. DE PAX OU APTOS: 100 DBLS 

CAPACIDADE MÁXIMA: 334 aptos (sendo 01 suite master e 01 presidencial, 112 Standard, 150 
Superior, 70 Luxo). 
TARIFA VÁLIDA PARA MÍNIMO DE 10 APARTAMENTOS GARANTIDOS. 

ACOMODAÇÃO DIÁRIA (por APTO) MAP - Meia pensão 

STANDARD SGL R$ 301,00 

STANDARD DBL R$ 380,00 

STANDARD DBL TWIN + 01 Cama auxiliar R$ 517,00 

Poro apto Categoria Superior (lateral e vista piscina) ucrcsccr 1 0 % 
Purn apto Categoria Luxo (Vislu frente mar) acrescer 2 0 % 

CONDIÇÕES GERAIS: 
> Diárias discriminadas acima por APTO com café da manhã o Jantar - MAP; 
> Política de c-HD: 01 criança de até 5 anos no quarto dos pais é free; 
x Acrescer 5 % de ISS sobre as tarifas acima; 
> Tarifas NET, não comissionadas; 
- ABERTURA DE PORTA = R$ 4,80 POR APTO. 
> Não dispomos de aptos TPL, poném podemos acomodar brês pax em um apto double Twin onde 

ficarão duas pessoas em uma cama e uma terceira na outra ou podemos dispor um apto double 
casal com uma cama auxiliar. 

> Este documento garante o no show das diárias acima contratadas; 
> Tfcxa de turismo R$ 4,30 (diária)-opcional; 
> Tarifa Válida para Mercado Nacional; 
> Diárias com inicio às 14:00 h e término ás 12:00 h. 
> Após confirmação do grupo, qualquer alteração/solicitação na parte de hospedagem deverá ser 

passado e-mall com cópia para reservas, comercial e recepção: 
reservassteHa@solexdress.com.far: recGPcao5tella@solexpress.com.br 

* Caso o saldo final de apartamentos ou de noites seja Inferior ao mínimo exigido, às tarifas ficarão 
sujeitas à alteração; 

> Enviar agenda do grupo com horários de In e Out além do Roomlng list com 15 dias de 
antecedência a chegada do grupo; 

Em relação às hospedagens contratadas no Gran Hotel Sfcella Mares, gentileza informar abaixo a forma de 
pagamento das despesas extras e nSo cobertas que forem geradas pelos hóspedes. 

( ) serão pagas pela empresa responsável pelo pagamento do evento 

( ) serão pagas pelo hóspede no check out 

POLÍTICA DE GRA TU1DÂDE: 

A cada 15 aptos vendidos, o 16° será free (Máx. de 04 aptos por grupo, Sendo SGL ou DBL em 
categoria Standard), pensão apenas com café da manha, considerando bloqueio de grupo, nlo 

mailto:reservassteHa@solexdress.com.far
mailto:recGPcao5tella@solexpress.com.br


válido para reserva por adesão/ individual. As reservas deverão ser realizadas no período do Evento. 
* TCE/GÊPF 

POLÍTICA D£ REDUÇÃO: 
PG. 831 

• GARANTIA IRREVOGÁVEL DE NO SHOW DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO. 
• Não aceitamos cancelamentos de hospedagem após assinatura de contrato. 

INFORMAÇÕES SOBRE O (iRA.N HOTELSTELLA MARIS RESORT & CONYENTIONS 

ACOMODAÇÕES: Todos os apartamentos possuem «r condicionado individual, secudorde cubclo. tv a cabo. telefone UDI). 
Internet vt1«fi, cofre individual, fechaduras clclrônicus dc segurança, frigobar c varanda com rede. 

APARTAMENTOS: São .334 quartos standard duplos nu triplos com comas dc solteiro ou quecn si/e. I suite mastcr c 1 suite 
prcsidencinl. 

OBSERVAÇÕES: 
Horário de íUncionnmcnto bares c restaurante: 

Café da manha: 06:00h às 10:00h I .obby bnr: Ate 2:00h madrugada 
Almoço: 12:00hfts I5:00h Ikr da piscina: !0:00hrts 17:00h 
Jantar; )8:00h às22:0flh 

• Hortirio e funcionamento dos bares c restaurantes c das atividades esportivas, de lazer c de entretenimento estão sujeitas a 
mudanças sem aviso prtvlo. 

CONDIÇÕES GERAIS 
1. GERAIS 
1.1*0 Setor dc Eventos funciona das 7:(K) ns 21 ;00h de secunda A sexta-feira: nos sábados dos 8:00 ás 14:Ü0h c domingos das 8:00 
As 12:001». 
1.2 • Acrescentar $% ISS sobre todos os serviços, cxccto alimentos e bebidos. 
1.3 - Nflo comiRsionnmos sala de eventos e serviços dc alimentos e bebidas. 
1.4 • Valores válidos somente para este orçamento e condicionados n eontrutnçfto d Et totalidade dos itens dc alimentos c bebidas aqui 
assinalados. Caso ln\jn rcduçfto do número dc pessoas informado, n ncgociaçflo referente A locnçíio dc salas de reuniflo c serviços de 
alimentos c bebidas lerrt que ser revista igualmente. 
1.5 - Ivm caso dc concorrência o espaço será considerado para a agCncia oficial do evento. 
I ,6- K ventos Hoclnis só serflo permitidos som attf as 22:00h/ Show; BCAI), SUCOM. músicos c cquipumentos suo dc 
responsabilidade do contratante. 
1,7 • Conforme Lei Municipal nG 5.354/98. Artigo 3o, fien estabelecido que o nivcl máximo de sons c ruídos, de qualquer lontc 
emissora e natureza, "fio poderá ultrapassar 70 DC (setenta dccibcis) no período compreendido entre 07:00 c 22:00 e 60 l)C no 
período compreendido cate 22:00 as 7:00. ficando u contratante responsável por qualquer nto dc iníraçíto. Ressalto-se que <i hotel 
poderrt interferir no controle do nivcl dc som a qualquer momento: 
1.7 • A locnçflo dn sala é vúlida até o horário pré estabelecido, passando deste horário serft cobrado 20% do valor (de tabela) da saiu 
sobre cada hora excedente, 
1.8 - O nflo c ompa r t c imcn t o d o n° de pessoas nflo aca r re ta rá cm rcduçAo nos v a l o r o c o n i n t a d o s ; 
1.0-0 hotel nno sc responsabiliza por materiais deixados nos foyers ou dentro dos salfles, Material/ Resíduos do evento dc verto ser 
retirados imediatamente ao término do evento. Caso o material permaneça, o hoicl dnrá um prazo dc uma semana para serem 
retirados, podendo cobrar o custo do espaço ocupado, No caso da nfto retirada, o hotel sc resguarda cm dá destinaçüo final no 
material, repassando para o cliente qualquer custo que este venha ocasionar. 
1.10-0* equipamentos que constam neste orçamento sflo terceir izados, contudo necessitamos que sejam sol ic i tadas c o m 
nniccedCnc in paro que haja o dev ido atendimento. 

2. DATA 1.IMITE DE CONFIRMAÇÃO (DEAI) UNE) E BLOQUEIO. 

2.1 • Ajiimrdnmos conflrmtiçfio com este contrato devidamente preenchido c assinado alô o Dead line: 30/03/15. 
APÓS ESTA DATA O RLOOLEIO SElM CANCELADO AUTOMATICAMENTE. 
2.2 • O hotel reserva-se no direito dc antecipar o prayo de confirmação do dend line. se houver necessidade, mas sempre dando 
preferência à solicitnçAo do clicntc. 
A eonlirmnçflo por parte do Cran Hotel Stclla Maris Rcsorí & Conventions apôs o termino do prazo estabelecido dc dcad line só será 
feita sob consulta dc disponibilidade dc salfio. 

3. CONTRATAÇÃO DE A & B 
3.1 - l i proibido o ingresso de qualquer tipo de Alimentos c Bebidas para consumo nas depcndCncias do hotel. 
Só realizamos eventos com o serviço dc alimentos c bebidas do Hotel, nominimo serviço dc Coílcc-Brcakcm I turno. 
3.2«A altcraçflo da quantidade previamente confirmada dc pessoas paro os serviços dc alimentos c bebidas somente será acatada sc 
informada até 48h antes da realização do evento c se estiver dentro das quantidades mínimas requisitadas cm orçamento. 
3.3 • Caso o número de participantes ultrapasse o informado, o valor a ser cobrado no item alimentos c bebidas serri correspondente 
ao número de pessoas presentes no evento. Porím. a possibilidade dc prestação de serviços além dos acordados contratualmente 
ilcnró condicionada Às possibilidades da sua cxccuçAo pelo Gran Hotel Stclla Maris. 
3.4 • O nflo comparecimento do mimem de participantes Informado n3o acarretará cm reduçílo nos valores contratados. 
3.5 * Havendo prévio acordo, podert ser permitido a entrada de Whiskcy e/ou vinho mediante pagamento dc taxa dc .rolha cujo * ator 
podertl ser Informado pelo departamento dc eventos. 
,V6 • O cancelamento dos itens contratados dc alimentos e bebidas s<\ serú acatado se o cancelamento ocorrer dentro do prazo de 5 
dias rtteis precedendo a dota do evento. Após esse prazo serrt cobrado o valor integral dns Itens contratados. 
- í;m rcinç/lo A locnçQn dc serviços ou itens do setor dc alimentos c bebidas no contexto do evento, o clicntc devcril indicar a pessoa 
responsável pela autorização dc despesas extras resulinntcs do mesmo. Qualquer serviço adicional deverá ser solicitado por escrito e 



Assinado por csln pescou responsável. 

4, MONTAGEM. DESMONTAGEM K ACESSOS. 

TCE/G& 

PG. 83 

OhsLLCnnfarmc determinado dn CR EA - HA ao Cran Hotel Stélln Ma ris, fag-sc obrigatório ao clifmcdo botei atender aos 

1 «Todos os documentosJisfflH/^órios junto A prefeitura serito dc responsabilidade do contratante do evento, o mesmo deve 
flnresenmr-gémn no hotel com antecedência ao evenio. 

2 - Nflo scrÃ-DcrmUidO-nendiirf lrôM t r o c a r r s t r v l u m montada dentro <1<>s salflçs ou áreas afins dn hotel. sem ter uma 
t m n m f l responsável que apresente o laudo / A R T . 

3 - Paru instala cSo dc sonorização, iluminação tcnka c rncrêln (Bcradorts) fa*«*e nrcessária Instalação de sistema de 
alerramento: .manutenção dc eruno gerador entreln elétrica. 

fihgj; 
Pulseira (Jc identif icação - F avo r permanecer com a pulseira que será fornecida pelo setor de eventos ao responsável c o 
mesmo entregará A f i d a part ic ipante, esla * uma forma dc segurançn do hotel» onde apenas c i rcu lam pessoas identif icadas 
com pulseira, desta fo rma n&o haverá Inconveniente de abordagem pela segurança do hotel, visto que a pulseira identif ica-o 
como part ic ipante dn evento, A pulseira de evento se restringe ao Centro de Convenções c espaços destinados ao mesmo, 
apenas os hospedes acessam apartamentos c área de lazer (caso o part ic ipante esteja hospedado, apenas a puhe i rá de hospede 
f»7-*c necessária), 
Eventos com Refeíç&cs - O acesso ao restaurante será mediante o vouchcr, favor receber a quant idade contratada diretamente 
com o sc ior dc eventos, O vouchcr í uma forma de con t rok para que nfio seja cohrado diretamente do part ic ipante do evento 
o va lor do hufTct na entrada do restaurante, visto que cm posse dn voucher já estará Incluso no pacote, caso não esteja com o 
vouchcr o pacomento será cohrado diretamente ao part ic ipante peln própr io caixa do restaurante do hotch 

<1.1- Pnm serviços dc empresas terceirizadas contratadas pelo cliente. deverá ser informado com antecedência ao setor dc eventos o 
nome e o lelcfonc dc contato, para ser analisado e após aprovnç&o ser permitida a entrada nos dependências do hotel. 
4.2 - Só será permitido a entrada dc materiais e equipamentos mediante protocolo feito pela segurança do hotel. 
4.3 - Para dias de montagem c dcsmontngern de cenografin nu itens dc exposição do cliente poderito ser concedidos 50% dc desconto 

cti) cima do valor balefio dos espaços, mediíintc a níío utilizaçfto do nr condicionado. 
4.4. - A dcsmontngcm do evento deverá ser realizada Imediatamente após o término do mesmo. O hotel cobrará uma taxa dc limpeza 
para descartar materiais deixados pelo evento. 
4.5 * l i proibida « Hxnçflo dc hanners. adesivos e/ou similares sem mitorizaçBo prévia nas dependências do hotel. 
4.ft - li expressamente vedada o fixaçfto de quaisquer materiais mediante uso dc pregos no espaço Salvador, possuindo este um 
revestimento dc acústico especial cm todos as suas paredes, f i proibido pendurar qualquer tipo dc material no teto dos salas dc 
rcunlóes, 
4 ,7 -0 cliente será responsável pela carga c descarga dos seus materiais e equipamentos nfin contratados através do hotel, 
respeitando o período dc 09;00 ás 17:Q0h para ml. Um üincionírio do (ímn Hotel Siclin Maris procederá ao encaminhamento ate o 
espaço a ser utilizado ou depósito intermediário, 
4.8 • Pica o clienlc encarregado de entregai o espaço locado nas mesmas condições que recebeu, responsabilizando-sc por todo c 
qunlquer dano causado por seus funcionários, fornecedores e clientes, autorizando o hotel o efetuar reparos c consertos necessários 
mediante debito na fatura correspondente, 
4.9 • O lay out (arrumação) do snlflo deverá ser informado com attf de antecedência, após este prazo qualquer mudança no saláo 

já montado, serfio cobrados valores referente a míta-de- obra utilizada nn cxecuçfto (RJ 75400 / hora por funcionário). 

5. UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
5.1- Todos os snlftes possuem 220 dc voltagcm. 
5.2 • Os equipamentos que nfio forem locados através do hotel c nílo compatíveis oom o voltagcm do mesmo scrfto dc suma 
responsabilidade do cliente. O cliente deverá providenciar transformador e demais itens pam o pleno funcionamento dos seus 
equipamentos. 
Havendo necessidade dc mais dc 2KVA de energia por sala. torna-se obrigatória por parte do cliente a contratação dc gerador <cs). 

6. C O N F I R M A Ç Ã O E C A N C E L A M E N T O D O E V E N T O 
6. I - Solicitamos assinalar c preencher as opçflcs escolhidas, assinar c carimbar abaixo c rctransmitir via fax -71 3413*0038 
ou e»mail digitalizado, confirmando assim definitivamente a renlizaçRo do evento ms condições acordadas. 
6.2 • O cliente declara entender que a assinatura do presente documento implica irrevogável mente na contratação dos serviços e 
vendas das mercadorias aqui indicadas e locaçílo dos saltos, nas condições aqui pactuadas. 
6.3 • Solicitações Extras / Alterações * Necessitamos dn autorização documentada pela empresa contratante do evento ou pagamento 
direio paro exccuçfio de custos nflo previstos. Alleraç&cs cm A&ft dependerá dc tempo hábil c possibilidade do hotel no momento. 
6.4 • Assinatura MiseeUlnio * Responsável do evento no encerrar o evento, favor passar no setor dc eventos para assinar c conferir os 
serviços contratados e lançados na conta do evento. 
6,5- Após n conllrmaçfio. cm caso de cancelamento, nflo serflo devolvidos valores pní-pagos. 
6,6^ Kftn haverá cancelamento no caso de confirmado irrevogável com garantia de apartamentos. independente da uiilíznçfto ou nâo 
dos quartos, o hotel cobrará o valor integral do contrato, nfto permitindo cancelamento em nenhum prazo, visto que no período o 
hotel bloqueou e nfio vendeu os apartamentos eoniramdosejá garantidos pelo cliente. Km outros casos o hotel se resguarda o direito 
dc cobrar 50% dos «serviços contratados caso hqja cancelamento de até 05 dias úteis dc onteeedíncia do evento confirmado 100% do 
valor total se cancelado em prazo inferior a 05 dias àteis. 

7. HOSPEDAGEM 
7 . 1 - 0 horário do check-in começa ás I4:00h e o horário para chcck-out encerra ás I2:00h. O hóspede que tiver entrado antes do 
horário do eheck«in ou ter saklo apôs o hortrio do check-out, está cientc que será cobrada mais uma diária além das acordadas. 
7.2 - Prnw para envio de Rooming list è dc 15 dias antes do check in. O hotel níio se responsabiliza por eventuais comprometimemos 
na operacionalizaçfto. caso » Rooming List nflo chegue até a data acordada. 



T C E / G E P R O 

8. FORMA DE PACAMENTO: PG. 833 

Eventos até RS 1.000.00, empresa já codnstnidn c liberada. será cobrado pagamento total antecipado: 

Empresa com cadastro na Rede Sol Express c que jó icnlin realizado evento c estando sem resttiçòes. até R$ 50.000,00. total faturado 
e acima R$ 50.000, 30% faturado (sem rcsiriçtes) e 70% antecipado. 

Empresassem cadastro na Rede Sol Express. Io evento, tola! antecipado; 

Faturamento: Faturado 15 dias após o término do evento, mediante previa aprovoçflo dc cadastro com contrato social, conforme 
política d» empresa, sujeito a possível nntilaçAo do contrato, cm caso dc nflo nprovnçflo do cadastro. 

FORMAS DE PAGAMENTO 
Antecipado através dc depósito ou transferência 
bancaria ou ainda cartão de crédito ou débito 

Dados Bancários: 

Titular: Bahia Stcllo Administrado dc hotéis 
CNPJ: 11,050,832/0001-39 
Banco: ftrndcsco 
AO: 3173 
Conta: 000013f>-8 
Faturado 15 dias após o término do evento, mediante 
aprovação do cadastro conforme política da empresa. 

PAlíA liMPRI-SAS 
CADASTRADAS 

QUF JÁ 
RKAI,l/ARAM 
KVHNíOS NO 

HOTP.I, 
VER CONDIÇÕES 

ACIMA. 
OhR: C o m o garan t ia para extras t i3o fa turados, favor env ia r pré-autor fcaç i lo em cartão de crédi to. 

Confirmamos a realização do Evento acima, com todas as opções assinaladas. 
E ciente dc todas as responsabilidades aqui apresentadas. 

CONFIRMAÇÃO DO EVENTO 
EM PRESA / C L ! ENTE 

CNPJ DA EMPRESA 
DE ACORDO DATA 

(ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA) 

i 
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D c f c n s o r i a P ú b l i c a 
B A H I A 

» 

Oof. Soraía Ramos Lima <éorala.ram o$@def8neoria.ba.gov.br> 

Encontro dos Defensores em maio dê 2015 - HOTEL VILLA GALÉ MARÉS 
1 mensagem 

ADEP BAHIA <aàepbahia@adepbahia.côm.br> 25 de novembro de 2015 13:34 
Para: Presidente da ADEP-BA S o rala Ramos Uma <soraia.ramos@defensoria.ba.gov.br> 

Mensagem original 

ÂssuntoíEncontro dos Defensores em maio de 2015 - HOTEL VILLA GALÉ MARÉS 
Datas15/01/2015 11:53 

DefSantiago" <sant lago. viilaiinos@veloxmail.com, br> 
Para:''ADEP BAHlAMt <adepbahia@adepbahia.com.br> 

Responder para:<s8ntiago.vitlarinos@veloxmail.com.br> 

TCE/GEPRO 

PG. 834 

Ana Maria - Bom dia! 

Seguem valores para o Vila Galo para o evento do "Encontro dos 
defensores em maio 2015, 

HOTEL VJI^LA GALÉ MARÉS 

H O S P E D A G E M C O M A L L I N C L U S I V E . 

E M A P T O D U P L O = RS 690,00 - Por apartamento por noite: 

E M .APTO T R ] P L O = RS 932,00 - Por apartamento por noite; 

( A categoria APARTAMENTO só acomoda 01 criança free are: 12 anos) 

EM C H A L É D B L — RS 828,00 - Por apartamento por noite: 

EM C H A L É TRP = R$ 1.118,00 - Por apartamento por noite: 

(A categoria CHALÉ acomoda até 02 crianças free até 12 anos) 

25/J1/20/5 13:44 

mailto:soraia.ramos@defensoria.ba.gov.br
mailto:viilaiinos@veloxmail.com
mailto:adepbahia@adepbahia.com.br
mailto:s8ntiago.vitlarinos@veloxmail.com.br
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Qualquer dúvida, estou Á sua inteira disposição, TCE/GEPRO 

PG. 835 

Jorge Santiago 

Ana Maria - boa tarde! 

Segue valores para atender o evento do Encontro dos Defensores em maio de 2015. 

GRAND PALLADIUMIMBASSAÍ RESORT & SPA. 
HOSPEDAGEM 03 NOITES COM ALL INCLUSIVE 

EM S1NGLE SUITE JÚNIOR = R$ 608,00 - Por apartamento por noite; 

EM DÜP1D SUITE JÚNIOR = R$ 760,00 - Por apartamento por noite; 

EM TRIPLO SUITE JÚNIOR = R$ 1.044,00 - Por apartamento por noite; 

01 CHD ATI- 11 ANOS É FREE 

2° CHD ATÉ 11 ANOS = RS 192,000 - Por pessoa por noite. 

O hotel só aceita mínimo dc 03 noites na Baixa Estação» mas para o grupo é possível 
fazer duas noites com um acréscimo na tarifa, a combinar com o hotel. 

Pagamento: a combinar. Deverá ser quitado 100% 10 dias antes do evento. 

Transfer; Aeroporto / GrandPalladium / Aeroporto 
Serviço de traslados do aeroporto dc Salvador para o Grand Palladium Resort e SPA, 
em Itnbassaí - Bahia. 

Trajeto: Aeroporto/G rand Palladium/Aeroporto - 70 km aproximadamente 1 hora, 
(dependendo das condições de tráfego). 

25/J1/2015 13:44 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=i2&ikei4ed480728
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Regra para criança ate 11 anos e 11 meses (incluindo bebês acomodados cm TCE/GEPRO 
cadeirinha): 50% do valor do adulto pagante. 

PG. 836 

Obrigatório o uso de cadeira especial para bebês. 

Transporte turismo regular com Vans. 

Valor por pessoa adulto = RS 120,00, válido para mínimo de 10 passageiros. 

Aguardando o seu pedido para reservar, agradeço. 

Jorge Santiago 
Consultor 
Tcl: (71) 3243-8644 
Ccl: (71) 8796-3735 - O I . 
Cel: (71) 9135-9850 - T I M , 
santiago.villarinos@veloxmail. com.br 
VillariiWs Viagens Ltda. 
Rua da Espanha, 2 - Sala 705 - Ed. Martins - Comércio 
CEP: 40.010-040 - Salvador - Bahia 

3 de 3 

1/2015 13:44 
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f f t > 
_ . Def. Sorala Ramos Uma <60rala.ram0s@defen50fia.ba.g0v.br> 
Dcfni isoHn PubUca 

BAHIA 

Fwd: Orçamento V01 de evento - Adepe-Associação dos defendores Públicos -16 e 
17/06/15 - Hotel Deville Prime Salvador 
1 mensagem 

ADEP BAHIA «8depbôhla@adepbâhia,com.br> 25 de novembro de 2015 13:38 
Para: Presidente dô ADHP-BA Soraia Ramos Lima <6oraJa.rBmos@defensoria.b8.gov.br» " ^ „ , , , j 

f 0tf>< ÜfÇ') W a y 

Dr* £ * ' M > W » ' / K " 

Veja na pâg, 08 do orçamento. tem as condições de cancelamento. í?o O G- V> ^ 

TCE/GEPRO 

PG. 837 Mensagem original — — 

Assunto:Orçamento VÜ1 de evento - Adepe-Associação dos defendores Públicos -16 e 17/05/15 - Hotel Deville Prime 
Salvador 

Data:24/03/201Ô16:37 
Oe:"Paula Merce - Eventos Oevilia Salvador" <eventos2.ssa@deville.com.br> 

Para:<odepbahi0@adepbnhia.com.br> 
Cópia:'"Crl6tlna Oliveira - Eventos Hotel Deville Salvador"1 <eventos.ssa@deville.com.br>, "Comercial Deville Salvador' 

«comercial 5S0@d0ville.com.br>, "Gabriela Marques - Comercial Deville Salvador"1 <comercia13.ssa@devitJe coin.br 

Oi Ana. 

Boa Noite! 

Agradecemos sua visita e escolha pote nossa Rede Deville! 

Segue em anexo orçamento para sua apreciação no período 16 e 17/05/15. Ressaltamos que o orçamento nâo implica em 
bloqueios. 

Estamos 6 disposição para dúvidas a demais esclarecimentos, 

Atenciosamente, 

PAULA MERCE 

Assistente de Eventos 
— MOTÍ 1S-

eventos2. ssa@deville.com. br DEVILLE 

r-one. 455 71 2106 8500 
Hotel Deville Prime Salvador 
Rua P&ssArgadn, S/N, ItapuB 
CEP: 41620-4301 Salvador I Bahia I Brasil 

« 

I de 2 25/11/2015 13:44 

mailto:60rala.ram0s@defen50fia.ba.g0v.br
mailto:eventos2.ssa@deville.com.br
mailto:odepbahi0@adepbnhia.com.br
mailto:eventos.ssa@deville.com.br
mailto:5S0@d0ville.com.br
mailto:ssa@deville.com
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RCE/GEPRN www.devHie.com.br ^ 
PG. 838 

AtPWÍoSiinumte, 

Tcl:(71) 3321-4185/ Cet:f71) «622-5078 

ms ORC1 ADEPBAHIA EVENTODEFENSORIAPUBUCA 16El70515.pdf 
* * 400K 

2 5 / H m 13:44 
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ORÇAMENTO DE EVENTOS 
N°SSA-4838016/2015 

Salvador - BA, 24 de março de 2015 

Adepe-Assoclação dos Defensores Públicos 
A/C: Ana 
Fone: 71 3321 4185 
E-mail: adepbahlad&adepbahla.eõfri.br 
Salvador- BA 

Ref.: Solicitação de Evento - SEMANA 00 DEFENSOR PUBLICO 
Período: 16 e 17/05/15 - sabado e domingo 

TCE/GEPRO 

-MOTU- PG. 839 
••*• HOT£L 

P R I M E 

Saívacor 

c k látfcun: J^G-

^ 5 fo G t o g 

Prezada Ana, 

É com grande satisfação que colocamos o Hotel Devllle Salvador i disposição para a realização de seu 
evento, conforme solicitado. Ficaremos honrados cm reservar suâ(&) sala(s) e realizar o seu evento! 

Data HdrAlrio Evento SBIB Estilo Config. Part. OlÃIria de Sala 
16/05/15 20h00-23h00 Coquetel com Banda Restaurante Saveiros Coquetel 260 1,250.00 
17/05/15 I2h00a i4h00 Almoço Privativo** Restaurante Savelros+Area Piscina Banquete 260 1,250.00 
*"OBS 

h Umlte dé som para festã sert ãté às 23h00 _ _ .. 
Referente ao almoço no dia seguinte para 260 pessoss, será necessário a locação de 02 toldos pequenos 
como foi o ano anterior realizado conosco, 

Spoue contato de alguns fornecedores de toldos 
ST Estruturas 
71 3444 1800 1 9989 4046 
Soara Tendas/Toldos Arábia 
71 3313 8860 /B918 7265 

• Todos os valores acima apresentados serSo acrescidos de 10% de taxa de serviço e 5 % de 1SS. 

EQUIPAMENTOS: 

• As despesos com a contratação dos equipamentos poderão ser incluídas na fatura do evento emitida pelo 
hotel, o no valor acima será acrescido 10% de taxa de serviço; 

• Caso dèsèjè outros equipamentos ou negociação direta com a empresa terceirizada poderemos informar 
contatos; 

• A voltagem das salas é de 220 Volts. 0 Hotel não se responsabiliza por equipamentos que venham a ser 
danificados em função da não compatibilidade da voltagem do equipamento com o ponto da 
eletricidade; 

Rn.i Pâssárftfifci, s/n . Iiüfiua . Salvado» .HA | Ctr 41.fr?0-430 | f one; trJj (7l> 210Í. «SOO 
C r n t í í t l t i r HPSMVVJIJ: OKOM / I M 1S<»É> | R<w>rva<s o r v l m r - cr tm.br 



TCE/GEPRO 

- M O T U - PG. 840 

P RJ M li 

SERVIÇOS E PRODUTOS DE AUMENTOS E BEBIDAS 

• Itens e valores sujeitos d alterações I válidos para eventos realizados até dezembro de 2015 

C O Q U E T E L - S A B A D O / 1 6 . 0 5 . 1 5 / 2 6 0 P A X S 

Valores informados em reais) por pessoa. Acréscimo de 10% de taxa de serviço. 
• Serviço com duração dc 1 hora | para a segunda hora de serviço será cobrado 50% adicional dos valores 

acima. 
Opção Descrição Valor por pessoa 

COQUETEL 
REGIONAL 

CorTioosIcSoi 
Canapés Quentes: 
Siri gratlnado cm canoa do tapioca 
Pltltlnga ao molho tôrtaro 
Croquete de caranguejo 
Camarão alho e óleo 
Bolinho de bacalhau 
Espeto dc queijo coalho com melaço 
Bolinho de macaxelra com carnc seca 
Carne de sol aperitlvo 
Crocantc de carne seca 
Coxlrtba dc galinha 
Caldo de Frutos do mar 
Caldo de Sururu 
Caldo de mandloqulnha com carne scca 

3 opções de ednapé frio + 
3 opções de canapés quente 
R$ 40,00 + 10% por pax 

4 opções de canBpé frio 
4 opções de canapés quente 
R$ 45,00 + 10% por pax 

5 opções de canapé frio 
5 opções de canapés quente 
R$ 50,00 + 10% por pax 

Canapés Frios: 
Tartare de siri com HmSo em barquete 
Patola de caranguejo com molho lambío 
Cevlche baiano com pimenta biquinho 
Mousse de queijo coalho com chutncy de pimenta 
Mini abará com vatapá 
Banana da terra com carne seca desfiada 
Terrlne de frutos do mar 
Mini Salada de polvo com chlps de banana da terra no coplnho 

6 opções de canapé frio 
6 opções de canapés quente 
R$ S5,00 + 10% por pax 

Com inclusão de 1 prato quente 
acréscimo de R$ 12,00 + 10% por 
pax 

Prato Quente: 
Escondldinho de carne seca 
Escondldlnho de camarSo 
Bobó de camarSo 
Estação de mini acarajé e abará 
Vaca atolada 
Calulu de carne seca 

Com Inclusão de 1 canapé doce 
acréscimo de R$ 7,00 + 10% por pax 

Inclusão de estação de Acarajé 
acréscimo de R$ 14,00 + 10% 
por pax 

Canapé Doce 
Shot de cocada branca e preta 
Shot de cocada mole com maracujá 
Shot de brigadeiro 
Belju de quejjo com goiabada 

Estação De Acarajé no réchaud 

HiMMAYsáfK.iJ i ?/n lutiuS . {'.A | Cf P: 41.W0-430 I ' one (71) 2 I C * a y x i 
{ (.nl(i«l {><• (tesorvas: OKOfV ;i)3.1KM» j Kc-^rv^t <sn ! np- www.dewMt.rorr: br 

http://www.dewMt.rorr


TCE/GEPRO 

PG. 841 
- H O T E l -

DEVILLE 
P RJ M E 

SítoCO: 

COQUETEL 
PRIME 

Composlcgo: 
Canapés Quentes: 
Croquete de provoíone com peito de peru 
Folhado de salmão com crcam cheese 
Folhado de presunto cru com cogumelo 
Mini Qulche dc alho poró 
Mini Qulche de cogumelos 
Bruschetta de tomate com mozzarclla 
Bolinho de queijo 
Bolinho de elplm com camarão 
Mini Satal de lula com molho terlaki 
Mini satal de frango e abacaxi com molho de amendoim 
Brochette de filé com molho dc pimenta verde 
Crocante de carne seca 
Risofes de bacalhau 
Caldinho verde 
Caldinho dc legumes picante 

Canapés Frios; 
Tartare de salmão com ovas 
Mini medalhão da lagosta ao citron 
l imlnas de camarão com alcaparres em barquete 
Tartelete de guaeamote com camarão 
SalmSo defumado com crcmc de limão em bllnls 
Carpaccio com parmesão 
Wrep de presunto cru em Grisslnl de parmesão ! 
Rosbife com aspargos e molho de mostarda 
Tartare de filé com chips de batata dõce 
Patê dc ricota com tomate scco 
Espetlnho de caprese 
Sopa fria de cenoura com genglbre 
Gaspacho andaluz 
Dlps dc vegetais em creme de gorgonzola 
Saladlnha de frango marlnado, com crouton c crlspy de parmesão 

Prato Quente; 
Rlsotto de aspargos com burrata 
Rlsotto de camarão ou frutos do mar 
Rlsotto Tropical (salmSo defumado, morango, manga, azeitona preta 
c rúcula) 
Rlsotto de cogumelos 
Ravlóll de Ricota com espinafre ao molho de ervas 
Nhoque com molho pomodoro e manjericão 
Tortél de abóbora com cerne seca 

Canapés especiais 
Camarão VG empanado com coco e molho de limão com iogurte 
Tataki dc atum empanado na farinha panko com molho de ostra 
Cassoulette de frutos do mar c lagostim 

Canapé Doce 
Shot de Tiramlsú 
Shot de mousse dê limão com merengue 
Mini Quindim 

3 opções de canapés frio 
3 opções de canapés quente 
R$ 30,00 + 10% por pax 

4 opções de canapés frio 
4 opções de canapés quente 
R$ 35,00 + 10% por pax 

5 opções de canapés frio 
5 opções dc canapés quente 
R$ 40,00 + 10% por pax 

6 opções de canapé frio 
6 opções de canapés quente 
R$ 45,00 + 10% por pax 

Com inclusão de 1 prato quente 
acréscimo de R$ 12,00 + 10% por 
pax 

Com Inclusão de 1 canapé Especial 
acréscimo de R$ 18,00 + 10% por 
pax 

Com inclusão de 1 canapé doce 
acréscimo de R$ 7,00 •+ 10% por pax 

Ftu.l |»Bnâ(A«da, s/n . Hapufl . Sülvatlüi . HA | CM1: 41.fiM.4OT | f-ow (71) 2 lOCrASnO 
{.«ntrcl MesftrvM: 0800,703,1HM» | Hpvírvai on-line: www.d«rv<Mo.rorn.bi 



TCE/GEPRO 

-MOTU- PG. 842 
- H O T U -

DEVILLE 
P R J M E 

Mini profiteroles com cremc de chocolate 

Estações Gastronômicas 
Obs.: As estações são montadas com bandejas ria mesa e sfio complementares ao pacote de canapés. Por este motivo não são 
vendidas separadamente» 

Sushi 
Mini temakl, roiis, sushi de salmio, atum c peixe branco. 
Califórnia, salmSo skln, 
Wasabl, genglbre, shoyo 

Acréscimo de R$ 18,00 + 10% 
por pax 

âashlmi 
Salmão, atum e peixe branco, polvo, 
Wõsabl, genglbre, shoyo 

Acréscimo de R$ 22,00 + 10% 
por pax 

Sushi + Sashiml Acréscimo de R$ 38,00 + 10% 
pôr pax 

Queijos, Frios e Antipâstos 
Gorgonzola, bríe, tilslt, provolone, mozzarelia 
Molho de mostarda com mel, frutas secas 
Cesta de pfies e torradas 
Presunto Cru, salame Italiano, copa 
Moz2arela temperada, pepino e cebola em conserva 
Tomate seco, peperonata e caponata 
Azeite extra virgem 
Cesta de pfies e torradas 

Acréscimo de ft$ 25,00 + 10% 
por pax 

Show de massas 
(Um cozinheiro preparando e montando o prato na hora) 

Pennc Integral e Fusilti 
Pesto Genovese e pesto de rúcüla 
Molho pomodoro e bechamel 
Cubos assados de abóbora, pimentão vermelho e amarelo, abobrlnha e berinjela. 
Frutos do mar, cubos de frango grelhado, presunto cru, carne seca desfiada 
Tomate, champlgnon, orégano, manjerlcâo, salsa e sálvla, azeite extra virgem e queijo 
parmesão. 

Acréscimo de R$ 29,00 + 10% 
por pax 

OPEM BAR EVENTOS 

Opção Descrição DuraçSo / Valor por pessoa 

lhr 2hs 3hs 4hs 

fStii» Pwŝ iRatlíi, . H«I>i,I3 .Sal/wclüf . fiA J 
í>n1 d* l l íwvas: OROO./O.í lfcMi 

CEF:41.WO-*30 I ôm:: •bSt?!) HOf. 8500 
| H«sy fv íü on íirtp wfww.doviUfc.caíM.br 



TCE/GEPRO 

PG. 843 

- H O T C l -

P RJ M I-; 

OPÇÃO 1 Minerais, refrigerante, suco de frutas Ri 20,00 ft$ 30,00 R$35,00 : R$ 40,00 

OPÇÃO 2 Minerais, refrigerante, suco de frutas e Cerveja R$ 25,00 R$ 37,50 R$ 44,00 R$ 49,00 

OPÇÃO 3 Minerais, refrigerante, suco de frutas, agua de coco, 
Cerveja, Caipirinha Artesanal e Calpiroská 

RS 33,00 R$ 50,00 R$ 58,00 <R$ 65,00 

OPÇÃO A Minerais, refrigerante, suco de frutas, agua de coco, 
Cerveja, Vinho Branco e Vinho Tinto 

R$ 36,00 RS 54,00 R$ 63,00 R$ 70,00 

OPÇÃO 5 Minerais» refrigerante, suco de frutas, agua de coco, 
Cerveja e Espumante 

R$ 36,00 R$ 54,00 R$ 63,00 R$ 70,00 

OPÇÃO 6 Minerais, refrigerante, suco dé frutas, agua de coco, 
Cerveja, Vinho Branco, Vinho Tinto e Espumante 

R$ 36,00 R$ S7,00 R$ 67,00 R$ 74,00 

OPÇÃO 7 Minerais, refrigerante, suco de frutas, agua de coco, 
Cerveja, Vinho Branco, Vinho Tinto e Whisky 8 anos 

R$ 42,00 R$ 63,00 R$ 74,00 R$ 82,00 

OPÇÃO 8 Minerais, refrigerante, suco de frutas, égua de coco, 
Cerveja, Vinho Branco, Vinho Tinto e Whisky 12 anos 

R$ 49,00 R$ 74,00 R$ 86,00 R$ 96,00 

Obs.: Os valores acima deverSo ser acrescidos de 10% Taxa de serviço. 

ALMOÇO PRIVATIVO NO DOMINGO - 17/05/15 

OpçSo Descrição Valor ESPECIAL 
por pessoa 

1 
Buffet Executivo do Chef 
Composição: 08 tipos de saladas, 01 carne, 01 ave, 01 peixe, 01 tipo de 
massa, 03 tipos de guamlções, buffet de sobremesas. 

*INCLUSO NO VALOR 02 BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS 

R$ 57,00 

• Será acrescida a taxa de 10% pelo serviço de almoço/Jantar. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE ALIMENTOS E BEBIDAS 

(tua t/n . ItJDuS . S.ih/.idui . B4 | 
í enlmí d« Revivas: Ofi0n./O:«.18b<» 

rnr: «i.tto-fjn j fow. *SS [7i> zio^awo 
( on-linr?: www.dovdio.com,bi 



TCE/GEPRO 

PG. 844 

- H O T E l -

P RJ M E 
SílN^ôf 

• Será acrescida a taxa de 10% pelos serviços e produtos de Alimentos c Bebidas; 

• 0 serviço de Alimentos c Bebidas será cobrado pelo número de pessoas garantidas. Se o número de 
pessoas for maior que o garantido, será cobrada a quantidade de pessoas presentes no evento, é 
compromisso do hotel garantir como margem de segurança a produção de 10% a mais do que o número 
garantido pelo cliente; 

• Os serviços em nosso restaurante v5o até às 23h. Eventos que iniciem ou ultrapassem esse horário terão 
acréscimo dc 50% por hora ultrapassada, com limite de até 02 horas mediante disponibilidade, 

• Por medidas de Segurança Alimentar e Higiene, há uma tolerância de 30 minutos de atraso para o 
consumo dos produtos de alimentos e bebidas dentro da programação dos mesmos. Caso ultrapasse esse 
limite, o hotel retirará os produtos e realliará a cobrança Integral do serviço. Não hesite em Informar ao 
Departamento de Eventos sobre possíveis atrasos, para garantirmos assim a qualidade dos nossos 
serviços; 

• Todos os produtos e serviços, no que se refere a allmentaçío, serSo fornecidos exclusivamente pelo Hotel, 

HOSPEDAGEM; 

Categoria Diária 
Individual 

Diária Duplo 

Luxo A* 266,00 R$ 266,00 

luxo Superior R$ 296,00 R$ 296,00 

• Tarifas e condições válidas somente para este período e grupo: as tarifas mencionadas acima estSo 
condicionadas a confirmação de ÍOO apartamentos, sendo 65 Duplos e o restante ser i em apto slngle 
devido a nossa capacidade - 16 a 17/05/1S; 

' OBS í Para «ste período temos disponibilidade no momento de 49 aptos duplos twlns na 
categoria luxo e 36 aptos duplos twlns sendo categoria luxo superior; o restante dos 
aptos temos disponibilidade para atender em aptos slngle cama casal categoria luxo. 

• Café da manha cortesia quando servido no restaurante; 

• Acrescer 10% de Taxa de Serviço c 5 % ISS sobre o valor das diárias; 

• Acrescer R$ 4,30 de ContrlbulçSo Voluntária bo Turismo/dia; 

» NRo trabalhamos com aptos triplos. 

• As diárias Inlclam-se e encerram-se ás 12H00. 

• Saídas postergadas ou chegadas antecipadas estão sujeitas à cobrança e disponibilidade. Entradas 
antecipadas e saídas tardias serSo negociados de acordo com o período, mediante disponibilidade e 
cobrança de mela diária ou diária inteira adicional; 

» Para check out após ás lfihOO será cobrada 01 diária cheia adicionai. Isenções de tais cobranças somente 
mediante prévia negociação junto ao Departamento de Eventos; 

• A conta das diárias será encerrada ao alcançar o valor de R$ 3.500,00 ou o prazo dc 07 dias. Em eventos 
com permanência superior a 07 dias, as despesas extras serão encerradas semanalmente. 

• Todas as reservas devem ser garantidas dc No-Show (nSo eomparecimento do hóspede na data de 
entrada da reserva). 

nua PA>'*âtKtida. »/n . Uopuft . Salvador OA | C£P 41.WO-430 { fone rSS [71) ?uv> HSOO 
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Estacionamento cortesia. 

O hotel dispõe de 200 vagas. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

• Todas as despesas sSo acrescidas de 10% de taxa de serviço; 

• Despesas com diária de sala e hospedagem são acrescidas de 5% de ISS; 

• Para produtos de Alimentos & Bebidas, os Cupons Fiscais são considerados documentos de comprovação 
de consumo, não sendo estes Itens Integrados à Nota Fiscal. 

• Caso se faça necessária a montagem da(s) sals(s) em data anterior ã realização do evento, o cliente 
deverá solicitar o bloqueio mediante disponibilidade. A diária da sala será cobrada integralmente; 

» As atividades realizadas durante o período bloqueado pelo cliente ficam restritas às salas de eventos 
alugadas. A utilização de área de circulação, ou áreas comuns, nSo será permitida sem prévia autorização 
do Departamento dc Eventos do hotel; 

• No que se refere á montagem de estruturas especiais, o cliente deverá consultar previamente o 
Departamento de Eventos, com o objetivo de se verificar a possibilidade de execução de referido serviço 
dentro do período contratado; 

• O hotel não permite a fixação de material nas paredes, scjB com pregos, fita adesiva ou similares. Caso 
haja algum dano à estrutura física do hotel, será cobrado o reparo de acordo com a avaliação do 
Departamento dc Manutenção da unidade. A cobrança será realizada na fatura do evento ou no momento 
do check out para os casos de pagamento direto. O reparo será de responsabilidade do hotel; 

» Materials de decoração, divulgação e outros trazidos pelo cliente deverão ser retirados imediatamente 
após o término do evento sob responsabilidade do cliente. 

• Para a contratação de músicos a uso dc equipamentos para reprodução de músicas, fica a encargo do 
cliente apresentar com 24 horas de antecedência ao Departamento de Eventos o comprovante de 
pagamentos de taxas junto ao ECAD e autorização da SUCOM, podendo ser enviado por fax para o 
número: (71) 2106*8539 ou e-mall: eventos.88a@dev1lle.com.br 

• Caso solicitado pelo cliente, o hotel realizará a atividade dc entrega de brindes nos apartamentos sem 
ânus, desde que os mesmos sejam entregues 02 dias antes da data de chegada do grupo, já organizados 
cm kits. Havendo necessidade de mais dc 2 (duas) entregas durante o período de hospedagem será 
cobrado ft$S,00 por apartamento. Para alterações de produtos de frigobar dos apartamentos, informar ao 
hotel com a mesma antecedência. 

• O hotel recomenda e estimula que o cliente realize uma visita para conhecer e inspecionar as instalações, 
a fim de certificar a adequação do mesmo ãs suas necessidades. 
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Saívacor 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

• Em eventos com permanência superior a 07 dias, as despesas extras serSo encerradas semanalmente; 

• Alterações do número de participantes do evento, com variações superiores a 10%, deverão ser 
comunicadas ao Departamento de Eventos com antecedência mínima de 46 horas à data de realização do 
evento; 

• Salientamos que os valores mencionados neste orçamento serão honrados para o perfil solicitado. Caso o 
perfil, o número de participantes e/ou período sejam alterados, consultar o Oepartemento de Eventos, 
pois poderá haver alteração no valor do evento ou cancelamento do bloqueio* 

• As formas de pagamento aceitas nos Hotéis Deville silo: dinheiro, cartões de crédito e débito das 
bandeiras MASTERCARD, VISA e AMERICAN EXPR65S e, para clientes Pessoa Jurídica cadastrados e com 
crédito aprovado, através de emlssBo de boletos bancários. 

• Empresas com cadastro aprovado: Faturamento 14(catorze) dias após o término do 
evento/Check-out dos hóspedes. Para agencias de viagens o prazo de faturamento é 
de 21 dias. 

• Para clientes não cadastrados ou sem crédito liberado, deverá ser efetuado um pagamento antecipado de 
50% do valor total do grupo, no momento da assinatura do contrato. O pagamento dos 50% restante, 
deverá ser efetuado com no mínimo 72 horas úteis de antecedência à entrada do grupo, à vista em 
espécie, cartão de crédito/débito ou transferências bancárias. Pagamentos antecipados através de DOC, 
TED ou depósito em conta corrente devem ser possíveis de validação pelo Departamento Financeiro do 
hotel com antecedência de 24 horas úteis à entrada do grupo. 

• A Rede Deville nfio aceite cheques como forma de pagamento. 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

• Após assinado o termo de confirmação ou contrato de eventos, eventuais cancelamentos ou alterações 
poderio ser efetuados pelo contratante observados os seguintes critérios: 

ParB clientes não cadastrados ou sem crédito liberado: 
- Solicitações realizadas até 60 dias antes da entrada do grupo, o valor pago antecipadamente será 

reembolsado integralmente; 
- Solicitações realizadas entre S9 e 31 dias antes da entrada do grupo, cobra-se uma multa de 

50% do valor pago antecipadamente; 
- Solicitações realizadas apôs 30 dias antes da entrada do grupo, cobra-se uma multa de 100% do 

valor pago antecipadamente. 

POLÍTICA DÊ NO SHOW 

Quando houver garantia de no show haverá cobrança de 100% dos apartamentos confirmados multiplicados pelo 
numero de noites não utilizadas. Os apartamentos sSo mantidos bloqueados até o meio-dia do dia seguinte ao não 
comparecimento. Após esse horário, os apartamentos serSo disponibilizados para venda. 

Esta proposta tem validade até o dia 2 4 / 0 4 / 1 5 (30 dias) e n5o garante o bloqueio de salas c 
apartamentos. Por favor, entre em contato com o nosso Departamento de Eventos para confirmação da 
disponibilidade. 

Ficaremos honrados em reservar sua(s) sala(s) e realizar o seu evento* 
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Colocamo-nos á disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, 

cordialmente, 

Paula Herce Furtado do Lago 
Assistente de Eventos 
Émail: Bventos.s5aflPdev1lle.com.br 
Fone: 71 2106 8524 
Hotel Oavllle Salvador 
CNP) 81.071.623/0006-61 

RUÍI fJíiS:iá»Radii, n/n . ItapuS . Salvador . HA | 
Cf>nhn! ün riescfvns: 0fltK».7ü3.1866 

CIT: 4 J .670-430 | Poivc: tSb <?i) 7 1 0 ^ 5 0 0 
| Itoservai on-line: www.dcvilte.com.br 

http://www.dcvilte.com.br

