
      
  
RESUMO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE CELEBRAM ENTRE SI ASCEA E CRICIÚMA BUSINESS CENTER 
   
A empresa CRICIÚMA BUSINESS CENTER concede aos associados da ASCEA que comprovarem efetiva associação com a mesma, 
conforme contrato, os serviços de escritório virtual, observando desconto de 10% sobre os preços da tabela vigente.  
  
 1)      Atendimento telefônico 

  

PLANO BÁSICO Custo mensal (R$) 

Endereço empresarial de contato; 

70,00 
Atendimento telefônico / recados; 

Recebimento de fax (até 10 fls/mês); 

Recebimento de correspondências. 

 PLANO LINHA EXCLUSIVA Custo mensal (R$) 

Endereço empresarial de contato; 

160,00 

Endereço fiscal para prestadores de serviço; 

Obs.: Somente empresas exclusivamente prestadoras de serviço podem contratar o  

endereço fiscal, com comprovação no Contrato Social e CNPJ. 

Atendimento telefônico c/linha exclusiva; 

Recebimento de fax (até 10 fls/mês); 

Recebimento de correspondências. 

  
2)      Endereço fiscal: 
 

ENDEREÇO FISCAL Custo mensal (R$)  

Disponibilização de endereço empresarial e fiscal para prestadores de serviço; 

80,00 
Obs.: Somente empresas exclusivamente prestadoras de serviço podem contratar o  

endereço fiscal, com comprovação no Contrato Social e CNPJ. 

Recebimento de encomendas e correspondências. 

 
3)      Uso de salas: 

  

SERVIÇOS PARA CLIENTES FIXOS (R$) SERVIÇOS ESPORÁDICOS, SEM PLANO MENSAL (R$) 

Sala executiva por hora 10,00 Sala executiva por hora (sala 1 e sala 3) 15,00  

Sala executiva por período (4 horas) 30,00 Sala executiva por período (sala 1 e sala 3) (4 horas) 40,00  

Sala executiva por dia (8 horas) 60,00 Sala executiva por dia (8 horas) 80,00  

Sala de reuniões por hora 18,00 Sala de reuniões por hora 20,00  

Sala de reuniões por período (4 horas) 50,00 Sala de reuniões por período (4 horas) 60,00  

Sala de reuniões por dia (8 horas) 100,00 Sala de reuniões por dia (8 horas) 120,00  

Sala de treinamentos por hora 22,00 Sala de treinamentos por hora 25,00  

Sala de treinamentos por período (4 horas) 80,00 Sala de treinamentos por período (4 horas) 90,00  

Sala de treinamentos por dia (8 horas) 160,00 Sala de treinamentos por dia (8 horas) 180,00  

  
Observações: 

1) Tabela vigente em 07/10/2013; 

2) Valores de uso de sala em horário comercial. Para atendimento em período noturno ou sábado haverá o acréscimo de 

R$ 30,00 por período. Para atendimento em período de domingo haverá o acréscimo de R$ 50,00 por período; 

3) Período: 4 horas (manhã, tarde ou noite); 

4) Incluídos no uso de sala: atendimento com secretária na recepção, disponibilização de café, água mineral e biscoitos na 

recepção. 


