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Carta Tarifa Adesão 
ANPM - Associação Nacional dos Procuradores Municipais 
 

 
Mercure Brasília Lider (4 estrelas) 
  
 

      Categoria Classic 
      Apto single - R$ 269,00 + 5%, com café incluso; 
      Apto double - R$ 319,00 + 5%, com café incluso; 

  
      Categoria Standard 
      Apto single - R$ 319,00 + 5%, com café incluso; 
      Apto double - R$ 369,00 + 5%, com café incluso; 

  
 
 
Para reservar, favor solicitar a “Tarifa Adesão – Reunião do Conselho Deliberativo” por: 
 

Telefone: (61) 3426-4000 // 3426-4048 // 3426-4080 
E-mail: h3627-re@accor.com.br // h3627-re2@accor.com.br 

 
 
Termos e condições gerais: 
  

▪ Valores informados acima são por diária e válidos para hospedagem dentro do período de 
07 a 09 de dezembro de 2021 (terça-feira a quinta-feira); 

▪ As reservas poderão ser realizadas até 27 de novembro, mediante disponibilidade; 
▪ Café da manhã está incluso e será servido no restaurante do hotel; 
▪ ISS não incluso. Favor acrescentar 5% sobre o valor da diária; 
▪ Será solicitado cartão de crédito para garantia de NO SHOW no momento da reserva; 
▪ Diárias iniciam às 12:00 horas e terminam às 12:00 horas (meio-dia). 
▪ Entradas antecipadas (early check-in entre 07:00 e 12:00) ou saídas tardias (late check-out 

entre 12:00 e 18:00) serão permitidos pela recepção mediante disponibilidade do hotel a ser 
confirmada no próprio dia e através do pagamento adicional de 50% (cinquenta por cento) 
da tarifa contratada. Fora destes horários, o pagamento será de 1 (uma) diária integral 
adicional; 

▪ Solicitamos o pagamento no momento da entrada (check-in). Aceitamos cartão de crédito, 
débito e dinheiro; não aceitamos cheques e parcelamentos; 

▪ Prazo para cancelamento da reserva sem ônus é até às 18:00 horas da data de check-in; 
▪ Em caso de não comparecimento ou cancelamento fora do prazo, será cobrado o 

equivalente ao valor da primeira diária como NO-SHOW. 


