
NÃO VENDEMOS SERVIÇOS, OFERECEMOS SOLUÇÕES.



Fundada a partir da experiência de uma
grande administradora de empresas e
condomínios, que ao perceber a carência de
um atendimento profissional especializado,
resolveu criar um espectro de serviços para
oferecer variadas soluções.

Quem
Somos



Razões para
contratar a

SMART FACILITY

Redução de custos com maior qualificação
dos serviços

 Apoio especializado para melhor
conservação e limpeza do ambiente

Gestão integrada de manutenção e facilities

Flexibilidade e agilidade nos processos da
companhia

 

 

 

 



 
NOSSOS SERVIÇOS

E DIFERENCIAIS
Oferecemos soluções individualizadas e personalizadas porque nos dedicamos a

entender a demanda de cada cliente.

 
Equipes treinadas e soluções integradas para proporcionar um atendimento de

excelência

Constante desenvolvimento tecnológico em processos e sistemas operacionais,
para oferecer soluções e serviços aos mais variados tipos de infraestrutura



Limpeza e Conservação

Trabalhamos com equipamentos de limpeza corporativa modernos,
profissionais eficientes, com rápida reposição de

materiais, sempre cuidando da imagem da sua empresa.

Nossos profissionais de zeladoria são habilitados para realizar
 tarefas  de manutenção e pequenos reparos. 



Fornecemos um atendimento diferenciado, com
desenvolvimento de metodologias e processos afim de melhorar a

entrega operacional e proporcionar segurança aos clientes.

Portaria e Controle de Acesso

Oferecemos serviços de portaria, recepção, telefonista e
guarda de correspondência e recados. Nossos profissionais são

treinados para lidar com cordialidade e respeito.



Manutenção Predial

Fazemos inspeções de rotina para checar as condições
 de cada elemento do imóvel

 

Fazemos manutenção predial preventiva, corretiva e 
preditiva

 



Projetos em Arquitetura e Engenharia
 

Terceirizamos com excelencia todo o processo de
construção civil.

 



Jardinagem
 

Profissionais altamente qualificados para realizar 
o melhor serviço em menor tempo

 

Fazemos manutenção e limpeza de jardins e capinagem de
terrenos

 



Dedetização e Sanitização

Fazemos a dedetização com produtos químicos 
certificados pelo INEA

 para controle de pragas em  geral 

Sanitização ecológica e desinfecção contra vírus, fungos e
bactérias, incluindo o Coronavíruis e suas variantes (mutações)



CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA
ASSOCIADOS SINDICARGAS

 

A SMART FACILITY oferece serviços como forma de 
cortesia, a ser definido de acordo 

com a necessidade de cada cliente 
ou 10% de desconto no valor do contrato.

 



CONTATOS

comercial@a2facilities.com.br
 

smartfacilities_a2

(21) 99416-5257


