




Clique nos ícones e fique por dentro de
tudo que acontece no Sesc Roraima!
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Preâmbulo

O SESC/RR – Serviço Social do Comércio de Roraima é uma instituição 
brasileira mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e do 

turismo, com atuação em todo o território nacional, voltada 
prioritariamente para o bem- estar social dos trabalhadores do comércio, 

dependentes e públicos em geral. Atua nas áreas da Educação, Saúde, 
Lazer, Cultura e Assistência de Bens e serviços.  Sediada na Rua Araújo 

Filho, 947 – Centro – Boa Vista – Roraima e inscrita no CNPJ: 
03.488.834/0001-86. Através de seu meio de hospedagem devidamente 

registrado no Ministério do Turismo com o CADASTUR sob n° 
22.035184.20.0006-5 com validade até 20/07/2019. Registrado sob nome 

ESTÂNCIA ECOLÓGICA SESC TEPEQUÉM, inscrita no CNPJ: 
03.488.834/0006-90. Situada no endereço: Gleba Tepequém, S/N - 

Amajarí – Roraima – CEP: 69.343-000

iOS Android

www.sescrr .com.brWhatsApp para mais informações

https://itunes.apple.com/br/app/sesc-roraima/id1115346806?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.app.gpu1403323.gpu835d7ec7b4d48c4130fb98cadd97a9db
https://twitter.com/sescrr
https://instagram.com/sescrr?igshid=7s8iacwwvcik
https://www.facebook.com/SescRR/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5595984034764
https://sescrr.com.br/


3

1 - Regras de Conduta
1.1     Os clientes reconhecem ter lido e aceitado os termos e condições de 
venda e tarifa, reservada na Central de Relacionamento com o Cliente; 

1.5     Não é Permitida a entrada de animais nas dependências dos 
meios de hospedagem. 

1.3     Valores das diárias por apartamento, com pensão completa para todas 
as categorias: trabalhador do comércio, dependentes, conveniados, 
empresários e público em geral; 

1.6     É proibido entrar na Estância Ecológica Sesc Tepequém com bebidas 
(alcoólicas ou não) e alimentos; 

1.4     Informamos que, por se tratar de um meio de hospedagem que fica 
dentro de RPPN (Reserva Particular de Patrimônio Natural), não é 
permitida a pesca, retirada de plantas nativas e caça nas áreas da Estância 
Ecológica Sesc Tepequém, nem o armazenamento de peixes dentro de 
qualquer local da Estância Ecológica Sesc Tepequém;

a.      Salvo exceção para o cão-guia (conforme Lei n.º 11.126, 
de 27 de junho de 2005), que deve ser informado no ato da 
reserva; Reservas feitas em datas especiais e feriados 
prolongados podem haver alterações de valores.

1.2     Todos os Hotéis do Sesc são 100% não fumantes e 
conforme a Lei Antifumo n° 12.546/2011. Caso detectado 
que houve fumo no apartamento será cobrada uma taxa 
equivalente ao valor de 01 diária. Esta taxa cobrirá os 
custos de higienização do apartamento que ficará 
fechado para limpeza por pelo menos 01 (um) dia;
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2 - Políticas de Check-in e Check-out

A permanência (anterior a check-in e após check-out) implicará na 
cobrança de outra diária.

1.7     Não é permitido o acesso de não hóspedes aos apartamentos;  

1.8     O hotel não dispõe do serviço de mensageiro.

1.9  Com o objetivo de evitarmos a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, nos meios de hospedagem, e cumprirmos com o ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) solicitamos a seguinte 
documentação que deverá ser apresentada no ato do check-in:

1.0      Serviços Oferecidos: regime alimentar, pensão completa (café, 
almoço e jantar);

a)    Documentos originais de menores de 18 anos 
(carteira de identidade ou certidão de nascimento).
b)   Autorização dos pais registrada em cartório, 
autorizando os responsáveis pela criança (segundo a Lei 
8.069 da ECA).
c)        Aceita-se clientes sem reserva, sendo que 80% das 
reservas serão efetivadas na CRC (Central de 
Relacionamento com o Cliente).
d)           Para clientes com diferentes categorias na mesma 
UH (Unidade Habitacional) o pagamento deverá ser 
proporcional ao tarifário correspondente.

-18

Café da Manhã
7h às 10h

Almoço Janta
11h30 às 15h 19h às 21h

Check-in
às 14h

Check-out
às 12h do dia seguinte

Menor de idade



5

3 - Hospedagem de Grupos

4 - Gratuidade ou
Desconto para crianças

Quantidade mínima de Unidades Habitacionais (UHs):

3.1     10 UH’s pagantes (Turismo Social);

3.2    Atender em prioridades os grupos do Turismo Social Sesc (Excursão e 
Passeios);
3.3     Flexibilidade para grupos de Turismo Social do Sesc, seguindo a Política 
Nacional de Hospedagem observando a proposta da excursão;
3.4  Para reservas de grupos que não sejam do Turismo Social do Sesc, deverá 
ser observado a quantidade de no mínimo 30 pessoas por cada grupo;

3.5  Para os grupos de Turismo Social a quantidade mínima de UH’s 
independe do número de pessoas;

3.6    Para grupos de Turismo Social do Sesc, as 10 UH’s pagantes terão direito 
a 02 UH’s de cortesia para guia ou condutor e motorista.

4.1   Gratuidade para crianças até 6 anos completos, desde que acomodada 
no mesmo apartamento e na cama dos pais;

4.3  Em caso de necessidade de acomodações extras (tais como berço, cama 
extra e sofá – cama) o Hotel deverá ser consultado sobre a disponibilidade e 
tarifa aplicada no período;

4.4  Se acompanhadas, é obrigatória a apresentação de documento de 
identificação (Certidão de Nascimento ou Registro de Identidade e 
autorização dos pais registrada em cartório) de crianças e adolescentes 
no momento do Check-in (em conformidade com a Lei 12.038).

4.2   Desconto de 50% para crianças entre 7 e 12 anos, podendo utilizar outra cama;
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5 - Reservas e desconto para
compra antecipada

5.1  As reservas poderão ser feitas na CRC (Central de Relacionamento com 
o Cliente)  da  Sede Administrativa;

5.3    Realizar o pagamento e receber a confirmação da reserva (voucher). 
No caso de reservas online será encaminhado para o e-mail;

5.4  O cliente deverá confirmar a veracidade e exatidão das informações 
enviadas.

5.5 Caso o cartão seja recusado ou estiver com dados incompletos a CRC 
(Central de Relacionamento com o Cliente) fará o contato para verificação.

5.7  Para datas especiais: antecedência mínima de 120 dias;
5.8  Para períodos de alta temporada as tarifas podem sofrer alterações.

5.6 Caso não obtenha retorno imediato, a reserva será automaticamente 
cancelada e o hóspede será avisado por e-mail sobre o cancelamento da reserva.

5.2    O processo de reserva inclui as principais etapas a seguir:
a)  Selecionar o pacote disponível, o apartamento disponível e 
serviços oferecidos;
b)  Verificar os detalhes da reserva, valores totais, termos e 
condições de venda aplicáveis;
c)    Fazer a opção pelas formas de pagamento: à vista, cartão de 
crédito e débito podendo ser dividido a partir de 3 diárias, em até 
4x (incluindo taxas), e para o turismo social do Sesc podendo ser 
dividido em até 10x (incluindo as taxas);
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a)    Pagamento 100% antecipado;
b)   Oferta de parcelamento máximo em 6x no cartão de crédito 
(acrescido de taxas);
c)     Reservas de grupos que não sejam do Turismo Social deverão 
ser pagas antecipadamente.

Observação: Para grupos do Turismo Social do Sesc, para 30 dias após o 
check-out.

8.1    Reservas Individuais;

6 - Política de Pagamento
Reservas individuais

- O cartão informado também servirá para garantia NO-SHOW.

- Garantia de No-Show: com a chamada "GARANTIA DE NO-SHOW", sua 
reserva fica confirmada sem horário de cancelamento, porém na hipótese 
do não comparecimento implica no pagamento da primeira diária.

8.1.1  Mais de 15 dias de antecedência: devolução de 100% do valor, 
descontado as taxas das operadoras de cartões para débito e crédito
(1,2% débito) e (3,00% crédito);

8.1.2  Entre 14 dias ou  48 horas de antecedência: devolução de 50% do 

valor pago, descontado as taxas de operadoras de cartões de credito e 
débito.

8.1.3  Em caso de alteração (mediante disponibilidade) ou cancelamento, 

favor informar a CRC com 24 horas de antecedência para evitar a cobrança 
de NO-SHOW. 

7 - Política de Garantia

8 - Política de cancelamento
Reembolso de Reservas

Reservas



8.1.4 Se cancelar tardiamente ou em caso de não comparecimento, será 
debitado no cartão o valor da primeira diária. 

8

8.2    Reservas de Grupos;
- Mais de 30 dias de antecedência: devolução de 100% do valor pago, 
descontado as taxas das operadoras de cartão.

- Entre 30 dias e 48 horas de antecedência: devolução de 50% do valor 
pago, descontado as taxas da operadora de cartão de crédito e débito ou 
negociação de grupos.

9.1 Confirmação do bloqueio dos Apartamentos com 60 dias de 
antecedência, por e-mail;

9.2 Envio de roomingList com até 10 dias de antecedência para grupos do 
Turismo Social.
9.3 Envio de roomingList com 15 dias de antecedência para outros grupos.
9.4 O e-mail de confirmação de grupos deverá informar: período de reserva, 
quantidade, tipo e configuração de UH's.
9.5 Cancelamento ou reduções de UH’S com menos de 10 dias de 
antecedência: a CRC (Central de Relacionamento com o Cliente) deverá 
cobrar o valor de todo bloqueio.
9.6 No-Show: Sem devolução de valor pago;
9.7 Os cancelamentos só poderão ser solicitados através da CRC (Central de 
Relacionamento com o Cliente) pelo titular da reserva.
9.8 O procedimento de reembolso será realizado conforme prazo definido 
pela CRC (Central de Relacionamento com o Cliente).
9.9 A alteração da reserva (mediante disponibilidade) sem ônus em até 30 
dias da data de check-in. Após este prazo, poderá sofrer ônus e também não 
poderá ser utilizado para pacotes especiais;

9 - A CRC deverá informar ao
Hotel, após a venda



a)     Pacote de Natal e Reveillon - que compreende de 22/12 a 
02/01 - serão acrescidos 50% no valor da diária;
b)  Passeios são reservados diretamente no Hotel, mediante 
disponibilidade de vagas.

12.2  O hotel reserva-se ao direito de alterar a 
tarifa na chegada caso o Cartão Sesc seja de 
categoria diferente da informada no ato da 
reserva e/ou esteja fora da validade;

12.3  Para clientes de outros regionais (independente da categoria) será 
necessário realizar a atualização de cadastro, bem como emissão do Cartão 
Sesc - RR.
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10 - Pacotes

11 - Pacotes
11.1  O Hotel disponibiliza este serviço de quinta a domingo das 09h às 16h, 
com a quantidade máxima de 40 pessoas por dia. Esta modalidade é 
oferecida somente com reserva antecipada por meio da CRC (Central de 
Relacionamento com o Cliente).
11.2 Recomendamos que o cliente leve: boné ou chapéu, repelente, protetor 
solar, botas ou tênis apropriados para caminhadas em terrenos por vezes 
úmidos, roupas leves, bermudas, calças resistentes para passeios e trilhas e 
agasalho. 

12 - Cartão Sesc
12.1  Para que seja cobrada a tarifa (de acordo com cada categoria), é necessário 
a apresentação do Cartão Sesc atualizado, no ato do check-in e documento de 
identidade com foto;
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O pagamento da reserva implica na concordância de todas essas 
informações e políticas, cabendo ao responsável pela reserva informar 
os demais hóspedes. 

Para mais informações, entrar em contato de
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

95 98403-4764

Obrigado por escolher a Estância Ecológica Sesc Tepequém 

WhatsApp
(click aqui para ser redirecionado)95 3212 - 2800

https://api.whatsapp.com/send?phone=5595984034764
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Tarifário

Meio da semana - Seg a Qui / Térreo 

APTO Trabalhador do 
Comércio Empresário Conveniado Público em 

Geral 

APTO SINGLE R$ 126,00 R$ 139,00 R$ 192,00 R$ 252,00 

DBL/CASAL R$ 170,00 R$ 187,00 R$ 236,00 R$ 340,00 

TPL R$ 226,00 R$ 249,00 R$ 296,00 R$ 452,00 

QDL R$ 282,00 R$ 310,00 R$ 340,00 R$ 564,00 

Final de semana - Sex a Dom / Térreo 

APTO Trabalhador do 
Comércio Empresário Conveniado Público em Geral 

APTO SINGLE R$ 140,00 R$ 154,00 R$ 211,00 R$ 280,00 

DBL/CASAL R$ 185,00 R$ 204,00 R$ 258,00 R$ 370,00 

TPL R$ 245,00 R$ 270,00 R$ 323,00 R$ 490,00 

QDL R$ 306,00 R$ 337,00 R$ 370,00 R$ 612,00 

Meio da semana - Seg a Qui / Superior 

APTO Trabalhador 
do Comércio Empresário Conveniado Público em Geral 

APTO SINGLE R$ 152,00 R$ 167,00 R$ 218,00 R$ 304,00 

DBL/CASAL R$ 196,00 R$ 216,00 R$ 262,00 R$ 392,00 

TPL R$ 240,00 R$ 264,00 R$ 322,00 R$ 480,00 

QDL R$ 296,00 R$ 326,00 R$ 366,00 R$ 592,00 

Final de semana - Sex a Dom / Superior 

APTO Trabalhador 
do Comércio Empresário Conveniado Público em Geral 

APTO SINGLE R$ 166,00 R$ 183,00 R$ 239,00 R$ 332,00 

DBL/CASAL R$ 213,00 R$ 234,00 R$ 286,00 R$ 426,00 

TPL R$ 260,00 R$ 286,00 R$ 351,00 R$ 520,00 

QDL R$ 320,00 R$ 352,00 R$ 398,00 R$ 640,00 
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TEPEQUÉM – Datas Comemorativas 

Pacote 3 diárias / Térreo 

APTO Trabalhador do 
Comércio Empresário Conveniado Público em Geral 

APTO SINGLE R$ 417,00 R$ 459,00 R$ 615,00 R$ 834,00 

DBL/CASAL R$ 549,00 R$ 604,00 R$ 747,00 R$ 1.098,00 

TPL R$ 699,00 R$ 769,00 R$ 927,00 R$ 1.398,00 

QDL R$ 867,00 R$ 954,00 R$ 1.059,00 R$ 1.734,00 

TEPEQUÉM – Datas Comemorativas 

Pacote 2 diárias / Térreo 

APTO Trabalhador do 
Comércio Empresário Conveniado Público em Geral 

APTO SINGLE R$ 306,00 R$ 337,00 R$ 450,00 R$ 612,00 

DBL/CASAL R$ 398,00 R$ 438,00 R$ 544,00 R$ 796,00 

TPL R$ 505,00 R$ 556,00 R$ 674,00 R$ 1.010,00 

QDL R$ 626,00 R$ 689,00 R$ 768,00 R$ 1.252,00 

TEPEQUÉM – Datas Comemorativas 

Pacote 3 diárias / Superior 

APTO Trabalhador do 
Comércio Empresário Conveniado Público em Geral 

APTO SINGLE R$ 427,00 R$ 470,00 R$ 625,00 R$ 844,00 

DBL/CASAL R$ 559,00 R$ 615,00 R$ 757,00 R$ 1.108,00 

TPL R$ 709,00 R$ 780,00 R$ 937,00 R$ 1.408,00 

QDL R$ 877,00 R$ 965,00 R$ 1.069,00 R$ 1.744,00 

TEPEQUÉM – Datas Comemorativas 

Pacote 2 diárias / Superior 

APTO Trabalhador do 
Comércio Empresário Conveniado Público em Geral 

APTO SINGLE R$ 316,00 R$ 348,00 R$ 460,00 R$ 622,00 

DBL/CASAL R$ 408,00 R$ 449,00 R$ 554,00 R$ 806,00 

TPL R$ 515,00 R$ 567,00 R$ 684,00 R$ 1.020,00 

QDL R$ 636,00 R$ 700,00 R$ 778,00 R$ 1.262,00 




