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Agradecemos pelo contato com a 
escritórios compartilhados do estado do Espírito Santo, e es
realização do seu projeto. 

A FreeWork está localizada 
edifício San Gennaro Business Center, e no 
oferecendo as melhores soluções

Oferecemos os seguintes serviços: 

 Aluguel de Escritório Virtual 
 Aluguel de Escritórios 
 Aluguel de Salas para Reuniões 
 Aluguel de Auditórios para Treinamento

 
Em relação à sua solicitação para aluguel 
plano fixo e interessante para empresas de serviço:
 
  PLANO FIXO  (Empresas Prestadoras de Serviços em Geral) 
Este plano é composto por um

 Disponibilização de endereço fiscal 
 Gerenciamento de correspondências (Aviso de Recebimento / Digitalização 

correspondências e envio de por E
 Atendimento à fiscalização da Prefeitura de Vitória e 
 02 horas mensais gratuitas em nossas salas de reunião.

 
  VALORES E FORMAS DE PAGAMENT
PLANO FIXO MENSAL 
 
R$ 59,00  –  pagamento mensal via boleto 
R$ 460,20 – Pagamento à vista

 

Centro, Vitória - ES, 29010-004  
Jardim Camburi, Vitória - ES, 29092-110 

Vitória (ES), 05 de outubro de 2020 
REF.: PROPOSTA ALUGUEL ESCRITÓRIO VIRTUAL

pelo contato com a FreeWork Offices. Somos uma das maior
do estado do Espírito Santo, e esperamos poder ajudar 

está localizada em duas unidades da capital Vitória: em Jardim Camburi
San Gennaro Business Center, e no Centro de Vitória, no edifício

oferecendo as melhores soluções empresariais para empresas dos mais diversos seguimentos. 

Oferecemos os seguintes serviços:  

Aluguel de Escritório Virtual  
Aluguel de Escritórios Compartilhados (Coworking) 
Aluguel de Salas para Reuniões  
Aluguel de Auditórios para Treinamento (a partir de dezembro/2020)

Em relação à sua solicitação para aluguel de Escritório Virtual, a FreeWork Offices
plano fixo e interessante para empresas de serviço:  

(Empresas Prestadoras de Serviços em Geral)  
Este plano é composto por um pacote de serviços a saber: 

Disponibilização de endereço fiscal e comercial  
Gerenciamento de correspondências (Aviso de Recebimento / Digitalização 
correspondências e envio de por E-mail ou WhatsApp) 
Atendimento à fiscalização da Prefeitura de Vitória e Corpo de Bombeiros

horas mensais gratuitas em nossas salas de reunião. 

ALORES E FORMAS DE PAGAMENTO . 

pagamento mensal via boleto (12 parcelas) 
Pagamento à vista via boleto ou PicPay pelo contrato de 12 meses.

Vitória (ES), 05 de outubro de 2020  
PROPOSTA ALUGUEL ESCRITÓRIO VIRTUAL  

 

maiores empresas de 
peramos poder ajudar na 

Jardim Camburi, no 
edifício Trade Center, 

empresariais para empresas dos mais diversos seguimentos.  

 

FreeWork Offices oferece um 

Gerenciamento de correspondências (Aviso de Recebimento / Digitalização 

Corpo de Bombeiros 

ses. 



 

 
Av. Jerônimo Monteiro, 1000 - Centro, Vitória 
R. Carlos Lindenberg, 40 - Jardim Camburi, Vitória 
 27 99815-3836 / 27 2142-4586 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO:

Contrato como Pessoa Física

 Cópia da CNH – Ou Cópia do CPF e C
  Comprovante de Residência (conta de água ou energia). 
 Endereço FreeWork escolhido
 Forma de Pagamento 
 Nome e atividade (CNAE)
 E-mail do Responsável
 Nº do Telefone Celular 
 Estado civil e profissão do responsável pela assinatura do contrato. 
 Nome, Telefone e E-mail do contador (opcional).

Obs. Assim que o contratante tiver seu CNPJ efetivado, a FreeWork atualizará o contrato como pessoa Jurídica, sem custo adicional.

 
Contrato como Pessoa Jurídica 

 Cópia da CNH – Ou Cópia do CPF e CI
 Cópia do Contrato Social
  Comprovante de Residência 
 Comprovante de Residência do (s) Sócio (s) 
 Endereço FreeWork escolhido
 Forma de Pagamento escolhida
 Nome e atividade (CNAE) da empresa.
 E-mail do Responsável
 Nº do Telefone Celular 
 Estado civil e profissão do responsável pela assina
 Nome, Telefone e E-mail do contador (opcional)

 
 OBSERVAÇÕES GERAIS. 

 A assinatura do contrato poderá ser feita online ou
da FreeWork Offices. 

 Antes mesmo da assinatura do contrato,
espelho do IPTU da unidade escolhida, para a pesquisa de viabilidade do local.

 A FreeWork possui toda a documentação regularizada 
disponibilização imediata

 A documentação completa da unidade será enviada a
 Não cobramos taxa de adesão.

Centro, Vitória - ES, 29010-004  
Jardim Camburi, Vitória - ES, 29092-110 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO:  

Pessoa Física 

Ou Cópia do CPF e Carteira de Identidade 
Comprovante de Residência (conta de água ou energia).  

escolhido 
Forma de Pagamento escolhido 

(CNAE) da empresa a ser criada. 
mail do Responsável 

Nº do Telefone Celular do responsável 
Estado civil e profissão do responsável pela assinatura do contrato.  

mail do contador (opcional). 

tiver seu CNPJ efetivado, a FreeWork atualizará o contrato como pessoa Jurídica, sem custo adicional.

Pessoa Jurídica  

Ou Cópia do CPF e CI 
Cópia do Contrato Social da empresa 
Comprovante de Residência  (conta de água ou energia).  

Comprovante de Residência do (s) Sócio (s)  
escolhido 

Forma de Pagamento escolhida 
Nome e atividade (CNAE) da empresa. 

mail do Responsável 
Nº do Telefone Celular do responsável 
Estado civil e profissão do responsável pela assinatura do contrato.  

mail do contador (opcional) 

A assinatura do contrato poderá ser feita online ou pessoalmenteem uma das
 

Antes mesmo da assinatura do contrato, e sem custo, a FreeWork enviará
espelho do IPTU da unidade escolhida, para a pesquisa de viabilidade do local.

possui toda a documentação regularizada (Alvarás, Habite
disponibilização imediata. 
A documentação completa da unidade será enviada a partir da assinatura do contrato.
Não cobramos taxa de adesão. 

FreeWork © é uma empresa parceira 

tiver seu CNPJ efetivado, a FreeWork atualizará o contrato como pessoa Jurídica, sem custo adicional.  

pessoalmenteem uma das sedes  

viará por e-mail o 
espelho do IPTU da unidade escolhida, para a pesquisa de viabilidade do local. 

(Alvarás, Habite-se, etc) para 

partir da assinatura do contrato. 

 

 


