CONVÊNIO BQ ESCRITÓRIOS
2016
Descontos BQ para os Associados FIRJAN:
• 15% de desconto nos planos Standard Comercial, Standard Fiscal, Smart e
Premium, de acordo com a tabela de preços de “Escritório Virtual” na
página 2.
• 10% de desconto para utilizações de salas eventuais para os Associados nas
duas unidades, de acordo com a tabela de preços de “Sala Eventual” na
página 3

Vantagens de ser um cliente BQ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1ª hora de sala eventual: 20%
A partir de 2 horas consecutivas: 10%
Direito a 03 pessoas autorizadas no contrato (antes dávamos direito a 02
somente)
2 aberturas de caixa postal/ mês
Digitalização e envio correspondência
Área de convivência com wi-fi
Desconto de 10% na utilização de Recepcionista exclusiva
Aplicativo de Recado e reserva de sala
Networking empresarial em eventos, divulgação, parcerias e áreas de
convivência

*Desconto vitalício condicionado a comprovação de associação via boleto
**Descontos não acumulativos

Escritório Virtual

Taxa de Adesão

R$75,00

Endereço Fiscal

Depósito caução correspondente a 3 mensalidades.
Contrato mínimo de 12 meses.

Redirecionamento de
chamada

R$ 25,00 (Por mês)

•
•

Escritório
(até 3 pessoas)

1h - R$ 67,00/hora
2h - R$ 59,00/hora
4h - R$ 44,00/hora

R$ 270,00/diária

Sala de reunião
(até 6 pessoas)

1h - R$ 76,00/hora
2h - R$ 66,00/hora
4h - R$ 49,00/hora

R$ 325,00/diária

Sala de reunião
(até 10 pessoas)

1h - R$ 108,00/hora
2h - R$ 97,00/hora
4h - R$ 85,00/hora

R$ 670,00/diária

Sala de reunião
(até 15 pessoas)

1h - R$ 130,00/hora
2h - R$ 117,00/hora
4h - R$ 105,00/hora

R$ 860,00/diária

Período Mínimo de locação: 1 hora
Clientes com contrato têm 20% de desconto na utilização da sala eventual por 1 hora e 10% de desconto a
partir de 2 horas consecutivas.

Videoconferência
Sala para até 6 pessoas

R$ 350,00/hora

Sala para até 14 pessoas

R$ 450,00/hora

Videoconferência Portátil Polycom

R$50,00/hora

Estrela para Audioconferência

R$30,00/hora

• O período mínimo de utilização é de 1 hora.
• Após 3 horas de utilização desconto de R$ 50,00/hora.
INFRA-ESTRUTURA DA SALA:
• 1 codec de Videoconferência com resolução HD, conexão IP e multiponto;
• Internet com link dedicado (08 Mb);
• Sala totalmente privada e climatizada, com capacidade para até 15 pessoas (30 m2);
• Obs: Sonorização proveniente da TV e do aparelho de Videoconferência.
• Importante: A BQ não se responsabiliza por quaisquer falhas ou problemas ocorridos na videoconferência, decorrentes de
queda de energia elétrica ou link de comunicação.
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Considerações Gerais
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
1.
2.
3.

4.
5.

Para pré reserva da data, solicitamos envio da ficha cadastral preenchida em anexo.
Política de cancelamento / alteração na programação do evento: A BQ deve ser comunicada por
escrito até 48 (quarenta e oito) horas antes da utilização. Caso contrário, o contratante efetuará
o pagamento integral do serviço contratado por ocasião da confirmação do evento.
Pagamento:
1ª utilização: Pagamento antecipado no ato do aceite da proposta ou em data a ser definida.
Solicitamos o envio do comprovante para o fax (21) 3231-9039 aos cuidados do depto financeiro
ou para o e-mail financeiro@bq.com.br.
A partir da 2ª utilização: Vencimento: 07 (sete) dias após emissão da nota fiscal. Após esta data
incidirão multa de 10% e mora de 1 % ao mês.
Ligações telefônicas e serviços extras são cobrados à parte.
Os valores acima já contemplam os impostos vigentes na data da proposta.
Eventos que envolvam barulho de qualquer espécie devem ser previamente comunicados à BQ
para melhor definição dos espaços de convivência dos clientes.
Só nos responsabilizamos e prestamos assistência técnica aos equipamentos locados pela BQ.
Em caso de danos às dependências, equipamentos, móveis e utensílios da BQ, o contratante
será responsável pelo pagamento dos reparos necessários.
A empresa deve escolher um responsável pelo check in e check out do evento. Caso o
responsável não tenha chegado até o horário agendado para o inicio do evento, o check in será
automático e a sala liberada para os participantes do evento.
Tolerância para encerramento da utilização: 15 minutos. Após este período a cada hora
ultrapassada será cobrada o valor hora do período noite da sala.
É expressamente proibido:
O uso de equipamentos de som, tais como microfones, amplificadores ou musica assim como
colar ou prender cartazes nas paredes sem prévia autorização.
Serviço de alimentos e bebidas que não seja da própria BQ. Caso isso aconteça será cobrada
uma taxa no valor de R$ 5,00 por pessoa e vez servida para serviços de apoio e limpeza.
O uso de equipamentos de terceiros, exceto aqueles que pertençam ao próprio contratante.
Nessa situação o cliente é responsável por montar/ligar e desligar/desmontar seu próprio
equipamento. Nossos funcionários não estão autorizados a mexer ou transportar equipamentos
que não sejam nossos.
Não nos responsabilizamos por qualquer material (equipamentos, fios, cabos, etc) deixados na
BQ.
A veiculação em mídia ou mala direta do endereço, telefone ou fax da BQ, sem prévia e expressa
autorização, por escrito.

