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Santo Amaro | São Paulo - SP

comercial@grupolifeservice.com.br

+55 11 5525-7500

COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS,
AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA!

SERVIÇOS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO SUA EFICÁFICIA ATRAVÉS

DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA EFICIÊNCIA DE HIGIENE E SANITIZAÇÃO POR ATP.

Primordial para garantir a saúde e bem-estar das pessoas,

seja em ambientes residenciais ou comerciais.

A limpeza de caixa d'água evita entupimentos causados por 

acumulo de sujeira no fundo e precisa ser feita da forma correta, 

pois uma caixa d'água limpa de forma inapropriada pode inferir 

em outros tipos diferentes de doenças o que manterá sua água 

contaminada e impura.

CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA PELA APRAG E EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL  –  LICENÇA | CÓD. CEVS 355030890-812-000251-1-9

LIMPEZA DE
CAIXA D’ ÁGUA

SANITIZAÇÃO DE AÇÃO PROLONGADA

Realizamos a troca de elemento filtrante, filtros, velas de

bebedouros industriais de diversos tamanhos e marcas.

PEQUENAS OBRAS
Manutenção elétrica e hidráulica, além

de pintura e instalações simples, bem 

como limpeza pós-obra.

11 94709-0175 www.grupolifeservice.com.br

MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA
EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.429

Para os clientes mais exigentes, desinfetante para superfícies de ação 

prolongada, sua molécula físico/química passa a fazer parte integrante da 

superfície com duração ativa pelo período de 90 dias, podendo ser aplicado 

nos mais diversos ambientes como auditórios, teatros, cinemas, escolas, 

escritórios, casas, automóveis e outros.

Fabricado nos EUA possui registro na Anvisa, testado no Brasil

no laboratório (Bioagri Merieux) e no exterior em laboratórios 

reconhecidos internacionalmente (Micromix e ATL). Resistente a 

água, umidade e até mesmo produtos de limpeza usados 

normalmente (água sanitária, cloro, etc.). Não deixa cheiro e 

resíduos, podendo ser aplicado em eletroeletrônicos, tecidos, 

metais, pisos, plásticos, vidro, madeira, fibras artificiais e 

inúmeros tipos de materiais. Sua ação é rápida e o ambiente já 

pode ser usado logo após a secagem (de 10 a 15 minutos após

a aplicação). Não é prejudicial ao meio ambiente e à saúde de 

pessoas e animais.



DEDETIZAÇÃO,
DESRATIZAÇÃO E
CONTROLE DE PRAGAS

JARDINAGEM

Utilizando tecnologia de ponta e com uma 

equipe de profissionais altamente 

qualificados, oferecemos excelência na 

prestação de serviços deste segmento.

PODAS E CORTES DE ÁRVORES

MEDIANTE AUTORIZAÇÃO

Serviços de execução, recuperação e 

manutenção de gramados e jardins em geral 

para residências, condomínios, indústrias, 

construtoras, clubes, escolas e outros, com

mão de obra altamente especializada.

Soluções destinadas à Instituições de ensino, 

condomínios, comércios, shoppings, áreas de 

grandes eventos, frotas automotivas, clubes e/ou 

de acordo com as necessidades de cada cliente.

Sistema Triplo Ataque
Tratamento com Gel, Pó e Líquido.

Desinsetização
Aplicação com impacto desalojante e residual.

CONHEÇA NOSSO PORTFÓLIO!


