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Soluções inovadoras para
a segurança de residências

e condomínios.



A SPACE faz parte de uma nova geração de serviços compartilhados com vista na
maximização de melhores resultados e baixo custo.

Com mais de 25 anos de experiência internacional e conhecimento profundo em
gestão de edifícios corporativos e residenciais, nosso objetivo é oferecer um conjunto
de ferramentas que irão contemplar com segurança e eficácia seu edifício/condomínio.

Implementamos técnicas de gestão e mão de obra unindo tecnologia e inteligência
humana tornando seu espaço auto sustentável, reduzindo os custos operacionais.

Nossas unidades estão instaladas em edifícios corporativos, onde se concentram as
nossas redes de Suporte e Atendimento ao Cliente, obedecendo aos mais altos padrões
de segurança CONTRU (AVCB-Decreto nº 56.819 de 2011 / AVS-Decreto nº 48.379,
De 25 De Maio De 2007).

QUEM É
A SPACE

+ R$3 milhões
investidos em condomínios

+ 100 profissionais
buscando satisfação dos clientes

+ 100 condomínios
utilizam nossos serviços

Reduza seus custos e
aumente a sua segurança.



- Nossos profissionais atuam na 
limpeza do ambiente, manutenção 
e zeladoria.

- São profissionais completos, 
prontos e uniformizados para 
realizar todo trabalho no que 
precisar.

- Equipe qualificada, treinada e 
disponível para prontamente 
atender aos clientes.

- Profissionais selecionados, 
treinados constantemente em 
métodos preventivos.

• ZELADORIA

• MANUTENCISTA

• AUXILIAR DE LIMPEZA

FACILITIES



Aux. de Limpeza
__ _ _ _____    __ ______  _

Manutencista
__ _ _ _____    __ ______  _

Zeladoria
__ _ _ _____    __ ______  _

O Auxiliar de Limpeza é o profissional responsável por auxiliar na limpeza e conservação do 
local e ambiente. Um Auxiliar de Limpeza é responsável pela manutenção do local com foco 
em mantê-lo limpo. Está sob as responsabilidades de um Auxiliar de Limpeza limpar e 
arrumar todo o local.

A função é cuidar da manutenção da edificação, limpeza e conservação do local. Controle 
do material usado na limpeza e conservação. Poderá também realizar manutenção corretiva 
e preventiva das instalações prediais, tais como: Elétrica e hidráulica.

Esse profissional deve zelar pelo andamento das atividades no condomínio. Fiscalizar as 
áreas comum do condômino, verificar o funcionamento das instalações edifício, assim como 
os aparelhos de uso comum, além de zelar pelo sossego e pela observância da disciplina no 
edifício, de acordo com o seu regimento interno.

FACILITIES

• ZELADORIA

• MANUTENCISTA

• AUXILIAR DE LIMPEZA
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UNIDADES AVANÇADAS

SPACE BRASI L (Matriz)

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº 1 7
3ª andar - Amoreiras - Lisboa
Telefone: (+351) 21/8002600
space@spaceintelligent.com.br

SPACE PORTUGAL (Matriz)

SERVIÇOS COMPARTILHADOS

· Serviços Gerais

· Serviços de Recepção

· Sídico Pro�ssional

· Gestão de Condomínios

Rua Maquerobi, nº 106

Saúde - São  Paulo/SP

Telefone: (+55 11) 3742 0224
comercial@spaceintelligent.com.br

@space-intelligent@spaceintelligent@operadoraspaceintelligent

Morumbi - São Paulo/SP 

Telefone: (+55 11) 3742 0224
atendimento@spaceintelligent.com.br

Rua Jandiatuba 143 - Conj. 607 - Vila Andrade 

Santos/SP 

Telefone: (+55 13) 3225 8243
atendimento@spaceintelligent.com.br

Av. Presidente Wilson, 127 - sl. 51 - José Menino

Santana - São Paulo/SP 

Telefone: (+55 11) 3461 5871
comercial.znorte@spaceintelligent.com.br

R. Monsenhor Landim, 26 - Vila Rica


