
 
Casa Urbana Arquitetura e Coworking 

Avenida Ceará, N°388 - Habitasa – Tel: 21025931 

www.casaurbanacoworking.com.br 

 

ESPAÇO COMPARTILHADO 

No espaço compartilhado o cliente dispõe de uma mesa/estação de trabalho para utilizar conforme a sua 
necessidade e compartilha o mesmo ambiente com outras pessoas. As estações de trabalho podem ser de 
uso exclusivo (fixo) ou não e pode ser utilizado de forma, integral, meio periodo, diária ou meia diária. 

Além da opção da mesa, todos têm acesso liberado a rede de wifi, espaço climatizado, água, café, copa, e 
banheiro. 

 
 

ESPAÇO COMPARTILHADO 
 

 MESA COMPARTILHADA  

PERÍODO  VALOR 

MEIO PERÍODO*  R$ 350,00 

INTEGRAL**  R$ 500,00 

DIÁRIA  R$ 70,00 

MEIA DIÁRIA 
 

R$ 50,00 

HORA AVULSA 
 

R$ 20,00 

 MESA EXCLUSIVA  

INTEGRAL  R$ 600,00 

 REUNIÕES NA SALA EXCLUSIVA***  

A HORA AVULSA 

MEIA DIÁRIA 

DIÁRIA 

 R$ 30,00 

R$90,00 

R$180,00 

 REUNIÕES NA SALA ABERTA  

A HORA AVULSA 

MEIA DIÁRIA 

DIÁRIA 

 R$ 20,00 

R$60,00 

R$110,00 

* Meio Período: Manhã (...) ou Tarde 

** Integral: das 8h às 18h. 

***As reuniões na sala exclusiva acontecem em uma sala privativa, com até 5 pessoas e TV disponível, passando desse 

número já configura um Evento e poderá ser realizada na Sala Multiuso. As reuniões na Sala Aberta acontecem em uma mesa 

para até 4 pessoas, sem uso da TV. 

http://www.casaurbanacoworking.com.br/


VALOR SALA 

SEDE HABITASA* 

SALAS EXCLUSIVAS 

OBS: 

- AS RESERVAS TERÃO TOLERÂNCIA DE 15 MIN, NA CHEGADA E NA SAÍDA. 

- CASO SEJA NECESSÁRIO O CANCELAMENTO, ESTE DEVERÁ SER FEITO COM AVISO PRÉVIO DE 2H DE ANTECEDÊNCIA. 

- CASO HAJA CANCELAMENTO DA RESERVA POR PARTE DO CLIENTE SEM AVISO PRÉVIO, SERÁ COBRADA UMA TAXA DE 50% 

DO VALOR DA RESERVA. 

 
 

ESPAÇO MULTIUSO 

No espaço multiuso o cliente terá um espaço climatizado com todos os beneficios da casa (água, café, 

wifi, acesso a copa, banheiros) além da opção de layout flexível, conforme o evento. Este espaço 

permite, reuniões com até 12 pessoas, podendo ser utilizado de forma integral ou meio período (manhã, 

tarde ou noite). 
 
 

ESPAÇO MULTIUSO 

EVENTOS: CURSOS, WORKSHOPS, PALESTRAS* 

PERÍODO VALOR 

MEIO PERÍODO * 

MEIO PERÍODO** 

R$ 130,00 

R$ 150,00 

*Manhã (Das 8h ao 12h) ou Tarde (Das 14h às 18h) 

** Noite (Das 18h às 22h). 

OBS: Finais de Semana: consultar disponibilidade e valores. 
 
 

SALAS EXCLUSIVAS 

As salas exclusivas, são salas privativas onde o cliente poderá utilizar de acordo com suas necessidades e 
terá todos os benefícios da casa à sua disposição, além da exclusividade do espaço e da utilização da 
impressora conforme a quantidade de impressões estabelecidas pelo escritório. 

Neste espaço é permitido até 06 pessoas, sendo o layout completamente flexivel, conforme a necessidade 
do cliente e poderá ser mobiliado pela Casa Urbana ou pelo próprio cliente (consultar a gerência para 
maiores informações). 

No caso de aluguel das salas, o cliente além da opção de utilização de forma integral do ambiente terá uma 
chave exclusiva e pessoal para acesso a sala idependente do dia, hora ou horário, tornando o seu trabalho 
mais prático. 

1 R$ 1.500,00 
 

2 R$ 1.200,00 
 

3 R$ 1.500,00 
 

4 R$ 1.900,00 

* O Valor das Salas incluem, ambiente climatizado, internet wi-fi,impressão A4 e A3, água, café, limpeza, banheiros, copa, 



OUTROS SERVIÇOS 

OBSERVAÇÕES 

mobiliário e material de escritório básicos 

 

ESCRITÓRIO VIRTUAL 1 - STANDART: 
Com este serviço, a Casa Urbana disponibiliza o Endereço Comercial para a sua Empresa utilizar em todo o 

material de divulgação (Cartões de Visita, Divulgação da Empresa, Websites) e recebimento de correspondência. 

Esta opção custa R$ 150,00 mensal. 

ESCRITÓRIO VIRTUAL 2 - MASTER: 

Com este serviço, a Casa Urbana disponibiliza o Endereço Comercial para a sua Empresa utilizar em todo o 

material de divulgação (Cartões de Visita, Divulgação da Empresa, Websites), recebimento de correspondência, e 

atendimento telefônico personalizado (após identificação) com número comunitário. Está opção custa R$220,00 

mensal. 

ESCRITÓRIO VIRTUAL 3 - EXECUTIVO: 

Com este serviço, a Casa Urbana disponibiliza o Endereço Comercial para a sua Empresa utilizar em todo o 

material de divulgação (Cartões de Visita, Divulgação da Empresa, Websites), recebimento de correspondência, e 

atendimento telefônico personalizado com número exclusivo da empresa. Esta opção custa R$300,00 mensal. 

ESCRITÓRIO VIRTUAL 4 COMPLETO - ENDEREÇO FISCAL: 

Com este serviço, a Casa Urbana disponibiliza o Endereço Fiscal para registro de CNPJ, Endereço Comercial para a 

sua Empresa utilizar em todo o material de divulgação (Cartões de Visita, Divulgação da Empresa, Websites), 

recebimento de correspondência, e atendimento telefônico personalizado com número exclusivo da empresa. 

Esta opção custa R$650,00 mensal. 

ESCRITÓRIO VIRTUAL 5 APENAS ENDEREÇO FISCAL: 
Com este serviço, a Casa Urbana disponibiliza APENAS o Endereço Fiscal para registro de CNPJ. Esta opção custa 

R$350,00 MENSAL. 

As Reservas deverão ser agendadas diretamente na Casa Urbana e depende da disponibilidade de horários e 

agendas da Casa. Contato para reservas e Informações sobre os Planos Tel: (68) 2102.5931 / (68) 999869492 


