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Uma Empresa Especializada em 

Soluções 



Synttsserv Soluções 
A Synttsserv Soluções atua no mercado com a expertise e a experiência de grandes movimentações de cargas e 
soluções em movimentações. 
Acompanhando as tendências do mercado, a Synttsserv Soluções atua como prestadora de serviço na locação de 
equipamentos e provedora de soluções em movimentações de carga e soluções em movimentações. 
A Synttsserv Soluções preza pela qualidade superior a um preço justo. 
Atuamos com diversos equipamentos em conjunto ou individualmente. 
Como diferencial em algumas operações supervisores de operações acompanham, orientam, direcionam a tomada de 
decisões. 
Estamos enquadrados como empresa Especializada em Movimentações de Cargas e Soluções em Movimentações. 
Atuamos em todos segmentos. 
Possuímos a mais alta exigência de padrões de documentos, solicitados. ( PPRA, PCMSO, ASO, FICHA DE EPI, Ficha de 
Registro, Certificado de Operador, Planos de Rigging / Projetos de Sinalização / Projetos de Viabilidade / Licenças 
transito / Ambiental e Licença no Descarte de resíduos com prestação de serviços ) 
Contamos com uma equipe altamente qualificada e profissional, prezamos pelo profissionalismo e seriedade. 
Somos considerados TOP em realizar operações com segurança.  
A Segurança sempre será a base da nossa pirâmide. Contate Agora a Synttsserv Soluções.  

Em 2014 –  Inicia as atividades em Alvorada – RS, iniciando a aquisicão de novas máquinas e equipamentos e 

realizando a  locação /intermediando serviços e negócios, provendo soluções em movimentações a alguns clientes.  



Synttsserv Soluções 
Em 2015 – partindo com nova sede em Viamão – RS realiza aquisição de novas máquinas ampliando e atendendo novos 

clientes. Inicia um amplo planejamento estratégico e foco para atendimento dos seus principais clientes com qualidade e 
segurança. Adquirindo novas máquinas / equipamentos e buscando inovação, começa a atender as melhores construtoras  ( 
alto padrão ) do sul do país e indústrias.  

Em 2016 – no início do ano de 2016, mediante solicitações de diversos clientes, passamos a atuar, com  limpeza industrial 

( lavagem) / restauração predial e lavagem especiais incluindo pinturas industriais / prediais incluindo pinturas com 
revestimento térmico / termo- flexível.  Após o fechamento de alguns contratos se buscou profissionais experientes, ficando 
pronta para atender. Ampliando a cada dia, sua frota. Se especializando a cada dia mais em movimentações de cargas 

Em 2017 – amplia a locadora de máquinas e equipamentos e realiza forte investimento  em máquinas e equipamentos na 

linha especial ( equipamentos que outras locadoras não possuem ) ampliando e diversificando seu mix de máquinas e 
equipamentos. Amplia divisão de serviços para limpeza de terrenos / roçada/ supressão vegetal e descarte de resíduos. 
Incluindo divisão de serviços de Demolição, terraplanagem e compactação.  

Em 2018 –  com mais de 70 vídeos no Youtube, presença no Linkedin, Facebook e Google, amplia a linha de serviços 

ofertados e oferecidos com mão de obra especializada e passa atender diversos clientes na elaboração e entrega de planos 
de rigging, elaboração de projetos, projetos especiais, projetos de viabilidade, projetos de sinalização de trânsito, licenças de 
trânsito e EPTC ( Porto Alegre – RS)/ Licenças Ambientais. Reinveste na aquisição de novas máquinas e equipamentos 
chegando a mais de 200 máquinas e equipamentos próprios. Amplia a divisão de serviços de lavagem e pintura industrial. 
Conquistando mais de 50 clientes ativos e contínuos. 
Realiza investimento pesado para LOCAÇÃO DE TENDAS. Atendendo contratos e exigências de nível nacional e internacional. 



Locação De Tendas 
( Synttsserv Soluções) 

Piramidal                                                                                                                Chapéu de Bruxa 

 



Especificação Técnica da nossa tenda 
Lona anti chama, anti mofo, a prova de ráios UV, não passa claridade. 

 

Traga sua necessidade, nós 
fabricamos sob medida e 
realizamos a locação.  
Somos especializados em 
soluções e a nossa entrega é 
garantida. 
 
Locação de Tendas Synttsserv 
Soluções 
Locação de Tenda Piramidal 
Locação de tenda Chapéu de 
Bruxa 
Locação de Tendas Especiais  



Presença em todos segmentos 
Festas            Eventos                  Feiras              Casamentos                      Formaturas                             Piscinas      
                Edifícios Residenciais          Edifícios Comerciais                         Escolas / Faculdades e Instituições de 
Ensino                                       Portos                   Aeroportos                               Usinas                   Clubes 
Construção Civil                                    Indústrias                        Prédios                                Condomínios Logísticos 
Pavilhões                       Pontos de Venda                     Revenda                                      
Postos de Combustíveis                                Estacionamentos                   Hotéis                           Igrejas 
Bancos e Agências Bancárias                       Hospitais                                                        Parque Aquáticos 
Residências                      Inaugurações                Casa de festas              Sítios         Fazendas              Show Room 
do Agronegócio                     Proteção de máquinas e equipamentos em canteiros de obras 
Proteção solar                                       Central de negócios                           Exposição de Tratores  
                                                 
PROJETOS QUE UTILIZAM :  Área de descanso   /  Espaço de Inovação  /  Canto da Criatividade nas 
faculdades  / Pilates na Praça  /  Yoga na indústria / Dançando na Praia / Atividades recreativas  e lazer. 
 



Segurança e Qualidade 

Atuando em Feiras 
Eventos / Exposições 
Inaugurações de Filiais, Show – Room, Revendas, 
Dentro de Complexo Industrial. 

Nossos equipamentos são projetados e desenvolvidos para 
atendimento da Normas e certificações internacionais. 

O padrão que nós atendemos são empresas de nível 
nacional e internacional.  
 
CASE: Tendas do Aeroporto Internacional Salgado Filho – 
RS – Brasil. 

Para nós qualidade e 
segurança é obrigação, sendo 
as duas uma via de mão única 
ou se tem ou não se tem.  

Desta forma que nos tornamos uma das melhores locadoras de 
máquinas e equipamentos do sul do país. 



Na serra, na fronteira/ litoral ou na capital somos 
referência. 

Atuando em Feiras 
Eventos / Exposições / Casamentos / Formaturas 
Casa de Festas/ Inaugurações de Filiais, Show – 
Room, Revendas, Dentro de Complexo Industrial. 



Diversos Clientes Atendidos 
A grande maioria dos nossos clientes preza a qualidade do serviço, 
a segurança oferecida e principalmente a pontualidade na entrega 
do equipamento. 
 
Contrate realmente quem te atenderá dentro do prazo do seu 
evento, sua festa, seu casamento, sua formatura e feira. 
 
 



Locação de Tendas Synttsserv Soluções 



Entrega 



Serviço Montagem e Desmontagem 

A qualidade dos nossos serviços é garantida. 
Atuamos para as diversas indústrias do RS, diversas 
construtoras, clubes, hospitais, usinas e eventos.  
Grandes Estádios no RS e os maiores Eventos. 
Desta forma, estamos prontos para lhe atender. 



Shows Internacionais no RS 

Entenda a Qualidade do nosso 
equipamento. 
 
Tenda Camarim  
Tenda Ensaio Fotográfico 
Tenda Corredor Acesso Palco 
/show 
Tenda Acesso Evento 
Tenda Catraca 
Tenda Tunel 
Tenda Ambulatório 
Tenda Venda de Produtos 
  
 



Shows Internacionais no RS 

Entenda a Qualidade do nosso 
equipamento. 
 
Tenda Camarim  
Tenda Ensaio Fotográfico 
Tenda Corredor Acesso Palco 
/show 
Tenda Acesso Evento 
Tenda Catraca 
Tenda Tunel 
Tenda Ambulatório 
Tenda Venda de Produtos 
  
 



Somos a inovação ao seu alcance 
Atuamos em grandes obras /festas / 
feiras e eventos. 
 
Consulte nossos valores. 
 
Ligue agora e descubra por que a 
Synttsserv Soluções é a inovação ao 
seu alcance. 

51 99231 - 4646  
51 99693 – 8419 
51 98441-8419 



Synttsserv Soluções 

Clientes 



Clientes 



Douglas Pitta 
Diretor Comercial 

• Cel:     (51) 9231-4646 / (51) 9693-8419 

• E mail:   comercialsynttsserv@gmail.com 

• douglas.pitta2014@yahoo.com.br 

• I-phone: douglaspitta2005@hotmail.com.br 

• Acesse nosso site. 

• www.synttsservsolucoes.com.br 

Synttsserv Soluções 

Douglas de Souza Pitta M.E 
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