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AS MODALIDADES DE OCUPAÇÃO DOS MÓDULOS NO PRÉDIO DO ESPAÇO 

EMPREENDEDOR CONSTANTES NESSE EDITAL SEGUIRÃO AS SEGUINTES PISOS: 

 

 

 

PISO TÉRREO – MÓDULOS INDIVIDUAIS DE 36 m² e 72 m². 

3° PISO – MÓDULOS INDIVIDUAIS DE 36 m² e 100 m². 

 

 

MÓDULOS MOEDA VALOR 

Valor do metro quadrado  
REAIS(R$) 30,00 

 

 

 

Nota: Nesse valor não estão incluídas as despesas de energia 

elétrica, que serão de responsabilidade de cada empresa por unidade 

consumidora (UC). 

 

● O valor do m² de R$30,00 será praticado por 36 meses, como forma de 

incentivo à ocupação dos mesmos. E após esse período o m² sofrerá 

reajuste e atualização de 15% sobre o valor vigente no 36° mês de 

vigor do contrato. 

● O valor do m² sofrerá reajuste anual baseado nos indicadores de 

mercado definidos em contrato entre a empresa e a FCTG. 

● A Quantidade de módulos disponibilizados para esta piso será 

deliberada pelo Diretor Presidente da FCTG. 
 

 

2º PISO – MÓDULOS INDIVIDUAIS DE 36 m² e 72 m². 

 

MÓDULOS MOEDA VALOR 

Valor do metro quadrado  
REAIS(R$) 25,00 

 

Nota: Nesse valor não estão incluídos as despesas de energia 

elétrica, que serão de responsabilidade de cada empresa por unidade 

consumidora (UC). 

 

● O valor do m² de R$25,00 será praticado por 36 meses, como forma de 

incentivo à ocupação dos mesmos. E após esse período o m² sofrerá 

reajuste e atualização de 15% sobre o valor vigente no 36° mês de 

vigor do contrato. 

● O valor do m² sofrerá reajuste anual baseado nos indicadores de 

mercado definidos em contrato entre a empresa e a FCTG. 

● A Quantidade de módulos disponibilizados para esta modalidade será 

deliberada pelo Diretor Presidente da FCTG. 
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2º PISO – MÓDULOS COOPERADOS DE 72 m². 

 

 

MÓDULOS MOEDA VALOR 

Valor do metro quadrado  
REAIS(R$) 24,00 

 

Nota: Nesse valor não estão incluídos as despesas de energia 

elétrica, que serão de responsabilidade de cada empresa por unidade 

consumidora (UC). 

 

● O valor do m² de R$24,00 será praticado por 36 meses, como forma de  
incentivo à ocupação dos mesmos e para suprir os investimentos que  

cada empresa cooperada terá que fazer no módulo visando a separação  

física e instalações e adaptações gerais para ocupação do mesmo.  

● O valor do m² de R$24,00 será praticado por 36 meses, como forma de 

incentivo à ocupação dos mesmos. E após esse período o m² sofrerá 

reajuste e atualização de 15% sobre o valor vigente no 36° mês de  

vigor do contrato.  

● As adequações de instalação física e gerais deverão seguir as 

regras definidas pela Engenharia da FCTG. 

● Os módulos de 72 m² poderão ter até 02(duas) empresas cooperadas. 

● A Quantidade de módulos disponibilizados para esta modalidade será 

deliberada pelo Diretor Presidente da FCTG. 

 

 
 

EMPREENDIMENTO EM NÍVEL DE ESTRUTURAÇÃO 
 

 MOEDA VALOR 

Taxa única mensal no Coworking (Módulo Compartilhado) 
REAIS(R$) 360,00 

 

Nota:  

● Nesse valor estão incluídos as despesas de energia elétrica e 

internet. 

 

AS MODALIDADES DE OCUPAÇÃO DOS MÓDULOS NO PRÉDIO DO ESPAÇO 

INOVAÇÃO CONSTANTES NESSE EDITAL SEGUIRÃO AS SEGUINTES PISOS: 

 

 

3° PISO – MÓDULOS INDIVIDUAIS (COM MEZANINO) DE 100 m² e 150 m². 

 

 

MÓDULOS MOEDA VALOR 

Valor do metro quadrado  
REAIS(R$) 30,00 
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Nota: Nesse valor não estão incluídas as despesas de energia 

elétrica, que serão de responsabilidade de cada empresa por unidade 

consumidora (UC). 

 

● O valor do m² de R$30,00 será praticado por 36 meses, como forma de 

incentivo à ocupação dos mesmos. E após esse período o m² sofrerá 

reajuste e atualização de 15% sobre o valor vigente no 36° mês de 

vigor do contrato. 

● O valor do m² sofrerá reajuste anual baseado nos indicadores de 

mercado definidos em contrato entre a empresa e a FCTG. 

● A Quantidade de módulos disponibilizados para esta piso será 

deliberada pelo Diretor Presidente da FCTG. 
 

 

1º PISO – MÓDULOS INDIVIDUAIS DE 72 m² e 108 m². 
 

MÓDULOS MOEDA VALOR 

Valor do metro quadrado  
REAIS(R$) 25,36 

 

Nota: Nesse valor não estão incluídos as despesas de energia 

elétrica, que serão de responsabilidade de cada empresa por unidade 

consumidora (UC). 

 

● O valor do m² de R$25,36 será praticado por 36 meses, como forma de  
incentivo à ocupação dos mesmos. E após esse período o m² sofrerá 

reajuste e atualização de 15% sobre o valor vigente no 36° mês de  

vigor do contrato. 

● O valor do m² sofrerá reajuste anual baseado nos indicadores de  
mercado definidos em contrato entre a empresa e a FCTG. 

● A Quantidade de módulos disponibilizados para esta modalidade será 

deliberada pelo Diretor Presidente da FCTG. 
 

 

1º PISO – MÓDULOS COOPERADOS DE 72 m² e 108 m². 

 
 

MÓDULOS MOEDA VALOR 

Valor do metro quadrado  
REAIS(R$) 24,00 

 

Nota: Nesse valor não estão incluídos as despesas de energia 

elétrica, que serão de responsabilidade de cada empresa por unidade 

consumidora (UC). 

 

● O valor do m² de R$24,00 será praticado por 36 meses, como forma de  
incentivo à ocupação dos mesmos e para suprir os investimentos que  

cada empresa cooperada terá que fazer no módulo visando a separação  

física e instalações e adaptações gerais para ocupação do mesmo.  



     

 

 

 

  EDITAL 002/2018  

 

ANEXO IV – Matriz de Valores de m² nos Prédios Espaço Empreendedor  

Espaço Inovação e as categorias de ocupação dos Módulos. 

  

 

4 

● O valor do m² de R$24,00 será praticado por 36 meses, como forma de 

incentivo à ocupação dos mesmos. E após esse período o m² sofrerá 

reajuste e atualização de 15% sobre o valor vigente no 36° mês de  

vigor do contrato.  

● As adequações de instalação física e gerais deverão seguir as 

regras definidas pela Engenharia da FCTG. 

● Os módulos de 72 m² poderão ter até 02(duas) empresas cooperadas. 

● Os módulos de 108 m² poderão ter de 02(duas) à 03(três) empresas 

cooperadas. 

● A Quantidade de módulos disponibilizados para esta modalidade será 

deliberada pelo Diretor Presidente da FCTG. 
 

 

 

BENEFÍCIOS 

Segurança, limpeza, auditórios,salas de reunião, área de convivência, 

internet, serviços de patente e registro de softwares, 

capacitações,suporte para captação de recursos, apoio à exportação, 

transferência de tecnologia das Universidades. 

 

 
 


