
 

 

REGIMENTO INTERNO 

CO.W. COWORKING SPACE SÃO PAULO UNIDADE BERRINI 

 

 

I. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

CO.W. COWORKING SPACE GESTAO DE ESPACOS LTDA, localizada na  Rua Professor Jose Leite 
e Oiticica, 530, Bairro Vila Gertrudes, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04705-080, 
inscrita no CNPJ sob nº. 24.521.948/0004-01, neste ato representada por Renato Magnanini 
Auriemo, Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 
28.287.287-5 (órgão de expedidor/Estado SP), inscrito no CPF sob nº. 283.638.548-08, residente 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da sociedade 
que ora representa, doravante simplesmente denominada “Instituidora”, vem por meio do 
presente instrumento estabelecer as regras específicas de utilização e funcionamento das 
dependências internas do espaço CO.W Coworking Space São Paulo – unidade Berrini 
(doravante denominado simplesmente “CO.W.”). 

Artigo 1º.- O presente Regimento Interno do CO.W. (“Regimento”) obriga os usuários e todas as 
pessoas que fizerem uso do referido espaço ou que nele permaneçam, principalmente os 
contratantes dos serviços prestados pela Instituidora, que deverão envidar esforços na 
divulgação do conteúdo das disposições aqui contidas, junto a funcionários, prepostos e 
fornecedores, para que não haja alegação de desconhecimento a fim de evitar o cumprimento 
delas ou a imposição de penalidades. 

Artigo 2º.- A Instituidora, no cumprimento das suas funções, poderá complementar este 
Regimento, bem como resolver os casos omissos, sempre para aprimorar o funcionamento do 
CO.W. 

§ 1º - Nenhuma alteração do presente Regimento será realizada sem a prévia aprovação da 
Instituidora. 

§ 2º - As alterações no presente Regimento deverão ser comunicadas aos usuários, por escrito, 
por meio de circular interna. 

§ 3º - Ficam subordinados, particularmente, às normas do presente Regimento, devendo zelar 
pela sua observância, os contratantes dos serviços prestados pela Instituidora no CO.W., assim 
denominados usuários, bem como frequentadores, fornecedores e clientes. 

Artigo 3º.- Os usuários não poderão exercer quaisquer atividades que, devido aos métodos 
empregados para a sua realização, possam afetar o padrão de atividade exercida pelos demais 
usuários. 

Artigo 4º.- Os usuários serão responsáveis por todos os danos, prejuízos e consequências 
causadas, ainda que de forma fortuita, por si, seus prepostos, funcionários, fornecedores e 
clientes, em qualquer recinto do CO.W. 

  

 

 

 



 

 

II. DA IMPLANTAÇÃO DAS NORMAS 

  

Artigo 5º.- A implantação de normas, respeitado o disposto no artigo 2º supra, bem como a 
fiscalização da aplicação do presente Regimento serão exercidas pela Instituidora. 

§ único - Os usuários deverão dispensar aos funcionários e prepostos da Instituidora tratamento 
cordial, criando condições favoráveis para o desempenho de suas funções, que visam ao 
interesse comum. 

  

III. DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO E DA UTILIZAÇÃO DO CO.W. 

  

Artigo 6º. - O CO.W. funcionará todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos, 24 
(vinte e quatro) horas por dia, sendo certo que apenas durante o horário comercial, ou seja, das 
8h às 18h de segunda-feira a quinta-feira e das 8h às 17h às sextas-feiras, exceto feriados, serão 
prestados os serviços de apoio administrativo aos usuários. 

§ 1º - Não obstante o horário em que serão prestados os serviços de apoio administrativo 
indicado no caput deste Artigo 9º acima, a utilização do CO.W. em horários diferenciados poderá 
ser autorizada pela Instituidora, mediante condições acordadas nos contratos celebrados com 
os usuários. 

§ 2º - Ao conceder autorização para qualquer usuário utilizar o CO.W. em horário diferenciado, 
tanto como ao fixar os casos especiais, a Instituidora não se solidariza com os interessados nem 
se responsabiliza pela eventual inobservância de horários limitados pelas autoridades 
competentes, aos direitos trabalhistas, sejam eles aplicáveis ao comércio em geral, sejam 
restritos a determinado tipo de atividade. 

Artigo 7º – A utilização do CO.W. e dos serviços disponíveis está reservada aos usuários e 
respectivos clientes ou convidados, no período de funcionamento e nas condições previstas no 
presente Regimento. 

Artigo 8º - A utilização dos espaços de reuniões e videoconferências do CO.W. deverá preceder 
de reserva diretamente pelo site através do login e senha que o representante do contrato 
recebe. 

§ único - Caso o usuário, por sua única liberalidade, não utilize o espaço de reunião e 
videoconferência no horário previamente reservado, responderá integralmente pelo valor da 
utilização do espaço, exceto se comunicar sua desistência no prazo mínimo de 24 horas 
anteriores ao horário reservado. 

Artigo 9º - Fica desde já convencionado que todos os móveis e equipamentos que guarnecem 
as instalações do CO.W. são de propriedade exclusiva da Instituidora. 

§ 1º - Os usuários deverão manter as instalações e equipamentos por eles utilizados sempre em 
perfeito estado de conservação, devendo restituí-los ao final do seu uso nas mesmas condições 
em que os recebeu, sendo de sua responsabilidade todos os prejuízos ou danos eventualmente 
causados e estando obrigados, para isso, a consertá-los e/ou a os repor em igualdade de 
situação, ressalvado o desgaste natural de uso. 

§ 2º - No caso de uso do espaço compartilhado (shared space), ao sair do espaço no final do dia 
ou período contratado, os usuários deverão remover todos os seus pertences do local. 



 

 

Artigo 10 – Os usuários não poderão utilizar layout próprio na porta das salas privativas do 
CO.W. Mas poderão colocar o logo na porta – em espaço determinado pela Instituidora. 

Artigo 11 – A Instituidora poderá, sempre que reputar necessário, vistoriar e reparar as 
instalações do CO.W., preferencialmente fora do horário de funcionamento. 

Artigo 12 - O fornecimento de energia elétrica e água será mantido em ligação permanente, 
cabendo a cada usuário utilizar os referidos serviços com bom senso e razoabilidade e a observar 
a capacidade máxima de carga elétrica prevista para o CO.W., não podendo, sob hipótese 
alguma, excedê-la. 

§ único – O café será disponibilizado no Centro de Empreendedorismo do CO.W. COWORKING 
SPACE GESTÃO DE ESPAÇOS LTDA., da unidade Berrini três vezes ao dia (9h, 14h e 16h). 

Artigo 13 - Os usuários, seus funcionários e prepostos não poderão manter no CO.W. depósito 
de combustível, produtos inflamáveis, explosivos ou qualquer mecanismo, instalação, engenho, 
aparelho, máquinas ou outros, que possam danificar o imóvel ou causar prejuízo à segurança, à 
saúde e ao sossego dos demais usuários, de vizinhos e de terceiros. 

Artigo 14- Os usuários deverão solicitar a prévia e expressa anuência por escrito da Instituidora 
para a instalação em suas dependências no CO.W. de quaisquer bens, objetos, artigos e/ou 
equipamentos. 

§ único - Em qualquer hipótese, os usuários serão os únicos e exclusivos responsáveis por todos 
os bens, objetos, artigos e/ou equipamentos mantidos e/ou deixados no CO.W., cuja guarda e 
utilização, em todo caso, serão de seu integral risco e responsabilidade, não sendo a Instituidora 
responsável por quaisquer danos, perdas ou roubos de quaisquer bens, objetos, artigos e/ou 
equipamentos dos usuários mantidos e/ou deixados no CO.W. 

Artigo 15 - Quaisquer objetos e/ou documentos encontrados nas dependências do CO.W. serão 
levados a local específico, a ser determinado pela Instituidora, anotando-se em livro próprio o 
achado, que ficará à disposição do interessado por 01 mês, sendo devolvidos somente após 
comprovação de propriedade. 

§ 1º - Em se tratando de objetos perecíveis, poderá a Instituidora deixar de conservá-los, dando-
lhes o destino que entender recomendável. 

§ 2º - Entendendo suspeita a origem do objeto achado, a Instituidora comunicará o fato à 
autoridade policial da jurisdição. 

§ 3º - Decorrido o prazo acima estabelecido, os objetos não reclamados serão dados os seguintes 
destinos: 

(i) os que puderem ser úteis a instituições de caridade serão doados para aquelas que forem 
selecionadas; 

(ii) os que revelarem inúteis serão lançados ao lixo; e 

(iii) os documentos oficiais serão encaminhados, sob protocolo, às autoridades que os emitiram, 
ou outra autoridade competente. 

Artigo 16 – Os usuários poderão utilizar qualquer um dos painéis instalados, além das paredes 
lousas para suas anotações, reuniões, desenhos, mensagens, etc, desde que as mesmas não 
contenham conteúdo ofensivo ou em desacordo com os bons costumes e não tragam qualquer 
tipo de desconforto aos outros usuários do CO.W.. O uso só será permitido utilizando os 
materiais corretos fornecidos pela Instituidora, após o uso o usuário deverá apagar a lousa ou 
quadro utilizando sempre o material adequado para a perfeita limpeza (a Instituidora irá 



 

 

fornecer tanto o material correto para as anotações quanto o material correto para apagar as 
mesmas). 

Artigo 17 – As paredes de cortiça poderão ser utilizadas por todos os usuários do CO.W.  onde 
os mesmos poderão colocar qualquer aviso, anotação, mensagem, desde que as mesmas não 
contenham conteúdo ofensivo ou em desacordo com os bons costumes e não tragam qualquer 
tipo de desconforto aos outros usuários do CO.W.. Os usuários poderão colocar propaganda de 
suas empresas (neste caso sempre após prévia aprovação da Instituidora) além de recados para 
processo de seleção de funcionários e parceiros.  

Artigo 18 - Fica estabelecido que o funcionamento do ar-condicionado será de segunda à sexta 
das 7h às 21h. Antes ou após esse período será cobrado um valor adicional de R$ 310,00 
(trezentos e dez reais) por hora utilizada. Aos sábados e domingos será cobrado o valor de R$ 
310,00 (trezentos e dez reais) a hora utilizada. aso haja necessidade da extensão do 
funcionamento do sistema de ar-condicionado, encaminhar solicitação com 2 (dois) dias de 
antecedência para a CO.W. Care da unidade no e-mail contato.berrini@mycow.com.br. 

  

IV. DA LIMPEZA 

 

Artigo 19 – A Instituidora promoverá a limpeza de todas as dependências do CO.W., fazendo 
executar esse serviço em horários convenientes, sem perturbar seu funcionamento normal. 

§ único - O estabelecimento de horários próprios para executar a limpeza do CO.W. não impede 
a Instituidora de, mesmo durante o horário de funcionamento normal, realizar a sua 
manutenção, mantendo funcionários incumbidos de varrer os pisos e conservar limpas as 
circulações e partes de uso comum dos usuários. 

Artigo 20 – Os usuários deverão manter a higiene da copa do CO.W., não jogando lixo na pia ou 
no chão. Da mesma forma, os usuários deverão lavar os utensílios que utilizar na copa. 

§ único – Os usuários só deverão realizar refeições no CO.W. na copa. 

  

V. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 21 – A Instituidora não será responsável em hipótese alguma pela atividade desenvolvida 
pelos usuários, cabendo-lhe somente assegurar a manutenção das condições previstas no 
presente Regimento para o desenvolvimento da sua atividade. 

Artigo 22 – Os usuários são os únicos e exclusivos responsáveis pela atuação de seus 
empregados, contratados, prepostos, parceiros e/ou clientes no CO.W., cabendo-lhes a 
supervisão, fiscalização, direção técnica e administrativa dos mesmos. 

§ único – A Instituidora não poderá ser responsabilizada, em qualquer hipótese, pelo 
descumprimento das obrigações legais, tributárias, trabalhistas, previdenciárias, sociais, 
comerciais e financeiras, que constituam encargos dos usuários perante os seus fornecedores, 
colaboradores e/ou quaisquer terceiros. 

Artigo 23 - É expressamente vedado o uso, pelos usuários, do endereço comercial do CO.W. para 
a realização de atividades ilícitas, atividades com alto nível de ruído, veiculação de conteúdos 
ilegais ou prática de atos vedados pela legislação em vigor. 

 


