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Desde 1976, uma empresa referência em 
Administração de Condomínios, Síndico 
Profissional e Gestão de Locação.

Com dedicação, compromisso e responsabilidade 

demonstrados ao longo dos anos, visamos a satisfação dos 

clientes na cidade de São Paulo, e superamos expectativas ao 

promover a interação entre síndicos e condôminos, locadores 

e inquilinos, através de um trabalho de valorização patrimonial 

e constante aperfeiçoamento dos serviços prestados. 
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Nossos serviços
A partir do entendimento sigiloso das necessidades do cliente, na cidade de São Paulo,  

a Adelino Bichara organiza um plano de ação específico e detalhado, mediante análise  

do empreendimento, avaliação das instalações, inventário dos serviços e contratos  

existentes, visando estruturar a rotina de trabalho, estabelecida com o cliente,  

nas diretrizes de uma empresa.
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Chega de problemas no seu condomínio!
Contrate uma administradora profissional.

Gerenciamento completo de acordo com a Convenção e 

Regulamento Interno, legislação e normas vigentes. 

•  Assessoria total ao síndico. 

•  Suporte em assembleias. 

•  Conta bancária exclusiva vinculada  

 ao CNPJ do condomínio. 

•  Relatórios financeiros online. 

•  Acompanhamento e renovação de  

 documentos fiscais. 

•  Apuração de impostos e obtenção de certidões. 

•  Vistorias, laudos e certificados.
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Síndico Profissional e  
sua equipe sempre a postos!
Pessoa jurídica com suporte 
empresarial e atuação ininterrupta.

Pessoa Jurídica com atuação ininterrupta, 

cuja rotina de trabalho será detalhada de 

comum acordo com o Corpo Diretivo. 

•  Carga horária presencial. 

•  Atendimento remoto. 

•  Suporte de uma empresa especializada.
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Não se preocupe com a gestão 
administrativa do seu patrimônio imobiliário.
Nós cuidamos da sua locação!

Gestão de Locação, incluindo: 

•  Supervisão no cumprimento das cláusulas contratuais. 

•  Pagamento e controle das despesas acessórias da locação. 

•  Avaliação cadastral. 

•  Análise do valor locativo. 

•  Vigência dos seguros. 

•  Demonstrativos mensais e relatórios anuais. 

•  Repasse pontual dos aluguéis. 

•  Pagamento de taxas e tributos durante  

 a vacância do imóvel.
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Suporte oferecido

Administrativo

Pessoal

Processamento 
de dados

Fiscal

Compras

Assessoria 
remota

Buscamos o aumento da eficiência operacional, visando melhoria na qualidade com menores custos, 

através da coordenação e execução dos serviços, e para tanto oferecemos o seguinte suporte:

Jurídico 

Financeiro

Predial
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Entenda por que Adelino Bichara é a melhor escolha 
em Administração de Condomínios, Síndico 
Profissional e Gestão de Locação.

Experiência  
Consolidada pelo tempo, desde 1976.

Agilidade  
Assessoria remota de alto nível.

Conhecimento  
Amplo suporte em diversas áreas.

Foco  
Constante aperfeiçoamento dos processos.

Sob Medida  
Rotina estruturada na diretriz empresarial.



Entre em contato e conte 

com a experiência  
de Adelino Bichara.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO!

Telefone: (11) 3885-9256 

e-mail: info@adelinobichara.com.br 

Rua Manoel da Nóbrega, 1098 / Paraíso / São Paulo / SP


