
Planos de Rigging/Planos de Carga
Licenças

Projeto de Sinalização de trânsito
Projetos em movimentações de cargas

Projetos de Dimensionamentos
Locação de Placas e Equipamentos de 

Sinalização e Fornecimento de Equipes de 
Sinalização.

Entenda porque somos a inovação ao seu alcance



Fornecimento de planos de rigging

Realizamos estudos especiais para 
projetos especiais.

Fornecimento de Planos de Rigging
Para equipamentos embarcados

Barragens, Dragagens, Limpezas 
Especiais 

Projetos Eólicos/ montagens de 
estruturas/ dimensionamentos 
especiais.

Incluindo locação dos equipamentos.



Serviços
Realizamos : Engenharia em 
Planos de Rigging/Planos de Carga
Licenças 
Projeto de Sinalização de trânsito
Projetos em movimentações de cargas
Projetos de Dimensionamentos
Estudos de Viabilidade
Projetos Técnicos de montagem e 
fornecimento de planos e licenças.
Locação de Placas e Equipamentos 
de Sinalização 
Fornecimento de equipes de sinalização.

Atuamos com foco na execução desta forma entregamos aos nossos clientes.

Todo trabalho desenvolvido pela área de engenharia: grande parte são rigger e 
engenheiros de segurança do trabalho, civil, mecânico, produção, ambiental, florestal e 
elétrica.



Presença em diversos segmentos

Indústria / Usinas/  Construção civil / (Pontes / Viadutos)/ Eólica ( 
Parques eólicos e projetos)  Hospitalar/ Agronegócio/ Serviços / Shows 
Eventos/ Hotelaria /  Petroquímico / Portos / Aeroportos e Hidroviário / 
Obras de mobilidade urbana / Óleo e Gás.

Atuando principalmente e com forte presença nos três estados RS SC 
PR, atualmente atendemos clientes em todo território nacional e 
internacional.

Nossos clientes nos contatam e contratam de Atlanta, México, 
Espanha, Itália, Portugal, Peru, Uruguai, Argentina e China.



Synttsserv Soluções
Atuamos na locação de máquinas e equipamentos  e possuímos uma divisão de 
serviços – Synttsserv Soluções
Locação de maquinas e equipamentos – Linha pneumática completa, máquinas e 
equipamentos da construção civil, indústria, portuária, jardinagem, compactação.
Locação de Muck
Locação de Guindastes 
Transportes e Remoções.
Prestação de serviços com mini carregadeiras   
Prestação de serviços com mini escavadeiras – com martelo rompedor
Prestação de serviços com mini valetadeiras
Prestação de serviços com mini retroescavadeiras
Prestação de serviços com retroescavadeiras
Prestação de serviços com escavadeiras
Prestação de serviços com retroescavadeiras com martelo rompedor
Prestação de serviços com escavadeiras com martelo rompedor
Prestação de serviços com rolo compactador
Prestação de serviços com placa compactadora
Operações urgentes, especiais, complexas, completas e de difícil acesso.
Consulte toda nossa disponibilidade....



Planos de Rigging
São Diversos clientes 
atendidos em todo 
território nacional. Para nós segurança e qualidade é obrigação e não diferencial

Referência em Estudos 
técnicos e de engenharia 
especiais.
Plano de Rigging
Planos de Carga
APR de Movimentações de 
Cargas
Projetos de Embarque de 
Guindastes Sobre barcas e 
balsas.
Embarque especial de 
transformadores sobre 
balsas.
Projetos Flutuantes

Elaboramos Plano de Rigging



Fornecimento de Planos de Carga

Detalhamento completo de raio 
peso dimensões com legenda 
incluindo acessórios.

Elaboramos Plano de Rigging



Planos de Carga
Viadutos
Pontes
Gruas
Construção Civil
Movimentações industriais
Usinas
Eólicas
Eventos
Pavilhões
Movimentações Diversas

Elaboramos Plano de 
Rigging



Planos de Carga
Planos de Rigging
Shows
Mega Palcos e Palcos 
Internacional
Eventos
Estruturas metálicas
Montagem Industrial 
Português 
Inglês / Espanhol.

Elaboramos Plano de Rigging



Planos Completos com desenhos 
técnicos

Planos de movimentação 
sobre equipamentos Especiais



Projeto de Sinalização 
Elaboramos Projeto de Sinalização.

Riqueza em detalhes vai lhe surpreender.



Fornecimento de ART



APR – Análise Preliminar de Risco



Licenças EPTC
Providenciamos licença 
junto aos orgãos de 
trânsito.



Locação de kit Sinalização 
Locação Incluindo equipes especializadas com
colete reflexivo

Cavaletes
Cones
Cerquites
Telas de sinalização ( obras/ desvio de trânsito)
Fitas de isolamento
Fitas de sinalização ( refletiva) –trabalhos noturnos
Barreiras de contenção 
Isolamento parcial
Isolamento total
Placas de Velocidade máxima Permitida
Placas de segurança
Placas de Carga Suspensa
Placas Orientativas / Aviso /Cuidado / Perigo/ Atenção



Fornecimento de Equipes de 
Sinalização 

Locação Incluindo equipes especializadas com  colete reflexivo e sistema de rádio.
Cavaletes /  Cones /  Cerquites / Telas de sinalização ( obras/ desvio de trânsito), Fitas de 
isolamento /  Fitas de sinalização ( refletiva) –trabalhos noturnos, Cordão de sinalização 
portuária e aeroportuaria /  Isolamento parcial, Isolamento total pista e passeio / Placas 
completas. Agora temos linha iluminada – operações noturnas



Fornecimento de Equipes de 
Sinalização – Synttsserv Soluções

Operações realizadas em todo Estado do RS e SC.



Diversas Placas e Equipamentos de 
Sinalização – Synttsserv Soluções

Operações realizadas em todo Estado do RS e SC.
Viaturas completas de equipamentos de sinalização.



Licenças

Grandes Clientes atuam com as melhores empresas. 

Apresente sua necessidade para a Synttsserv Soluções. Ela está pronta para 
lhe atender.

Licença Ambiental
Licença de Resíduos 
Licença de Transito



Interditamos diversas ruas e 
avenidas em todo RS e SC



Av. Independência – Porto 
Alegre

Fornecemos o Plano de Rigging e Planos de Cargas. 
Caso também queira realizar a operação conosco, estamos a disposição.
Synttsserv Soluções – Empresa especializada em movimentações de cargas.



Nas faculdades do RS e SC

Nos comportamos como donos, e garantimos o sucesso da entrega.

Espaços Estreitos/ Interferências/ Difícil 
acesso é referência.

Vistoria Técnica 
Dimensionamento 
Planos de Rigging e a 
movimentação de cargas.



Na indústria 

Nos comportamos como donos, e garantimos o sucesso da entrega.

Montagem de Caldeiras 
Especiais para atender 
todo complexo industrial  
– Cidade de Gravataí  - RS

Planos de Rigging de 
Montagem Industrial

e a movimentação de cargas



Realizamos mais de 6.000 
operações

Nos comportamos como donos, e garantimos o sucesso da entrega.

Nas maiores Usinas e Barragens - RS

Planos de Rigging
e a movimentação de cargas



Realizamos mais de 6.000 
operações

Nos comportamos como donos, e garantimos o sucesso da entrega.

Os maiores monumentos do RS – Monumento 
Laçador realizado pela Synttsserv Soluções.

Planos de Rigging
e fornecimento completo em 
máquinas / equipamentos / 

ferramentas e amplo suporte.



Realizamos mais de 6.000 
operações

Nos portos e aeroportos a Synttsserv Soluções é 
convocada pela especialização. 

Planos de Rigging
Especiais e Urgentes

Planos de Rigging
e a movimentação de cargas

DESCARGA DE GRABE DE 
EMBARCAÇÃO - 25 TONELADAS



Desmontagem de gruas  
Especiais

Nos comportamos como donos, e garantimos o sucesso da entrega.

Planos de Rigging
e a movimentação de cargas



Plano de Rigging no RS tem 
nome – Synttsserv Soluções

Planos de Rigging
e a movimentação de cargas

Forte Presença na Construção Civil do RS



Diversos clientes atendidos
Nossas escavadeiras são suspensas a mais de 30 metros de altura e atendemos 
os clientes mais exigentes do sul do país.

Nossa engenharia está pronta para lhe atender.

Planos de Rigging
e a movimentação de cargas



Nossa marca

Acesse nosso site: www.synttsservsolucoes.com.br

file:///C:/Users/DouglasPitta/OneDrive/Documentos/www.synttsservsolucoes.com.br


Synttsserv Soluções

Clientes

Sendo conquistados

Com Zero Acidentes



Douglas Pitta
Comercial

• Cel:     (51) 9 9231-4646 / (51) 9 9693-8419

• E mail:  comercialsynttsserv@gmail.com

• synttsservsolucoes@hotmail.com

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

• Acesse nosso site.

• www.synttsservsolucoes.com.br

Synttsserv Soluções

Douglas de Souza Pitta M.E

mailto:synttsservsolucoes@hotmail.com
mailto:douglaspitta2005@hotmail.com.br

