
Gestão Condominial



NÓS SOMOS

A PREDIAL

Ser diferente é ser inquieto, é não se contentar com o
meio termo. Mais do que buscar, é preciso perseguir a

qualidade. Esse é o melhor compromisso que podemos
assumir com nossos clientes, com nossa equipe e com a

sociedade.
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Na Predial nós trabalhamos unicamente

com associações e condomínios
residenciais e comerciais, analisando suas

particularidades e principalmente suas

diferentes necessidades. É justamente por
isso que nosso modelo de atuação é

baseado na mudança, na inovação e na

capacidade de se adaptar à realidade de

cada cliente.

GESTÃO 

CONDOMINIAL
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Somos uma administradora de

condomínios com a proposta de ser

completa e atender todas as necessidades

de nossos clientes.

Atendemos Londrina e região metropolitana, 

com atuação em 5 municípios.

Nossa trajetória de reconhecimento e

crescimento nos faz crer que estamos no

caminho certo.

14.000+ 
DE
UNIDADES IMOBILIÁRIAS 

ATENDIDAS.
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GESTÃO 
CONDOMINIAL

Elaboração e revisão dos dispositivos do Regimento 

Interno;

Realização de Assembléias Gerais Ordinárias;

Elaboração e revisão de Convenção de Condomínio;

Gerenciamento de conflitos, reclamações ou sugestões 

apresentadas pelos condôminos / associados; 

Realização de Assembléias Gerais Extraordinárias;

Implementação de Condomínio/Associação, com 

registro da Convenção/Estatuto e obtenção do CNPJ;

Elaboração de editais, cartas, notificações, circulares, 

avisos e outros;

Lavratura de atas de assembléias e registro de atas 

perante os cartórios;

Realização de Assembléia de Implantação;
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GESTÃO 
CONDOMINIAL

Auxílio direto ao síndico para controle de prazos de 

manutenções preventivas;

Elaboração da previsão orçamentária mensal;

para execução, através de terceiros, das obras e melhorias

Acompanhamento e controle de saldos de caixa e bancários;

necessárias ao Condomínio/Associação;

Entrega das declarações;

Levantamento de orçamentos bem como o planejamento

Entrega mensal de pasta de prestação de contas;

Prestação de contas mediante emissão de relatórios mensais 

totalmente detalhados para fácil conferência do síndico e 

conselheiros;

Controle e pagamentos de taxas, impostos, encargos de 

responsabilidade da associação e/ou condomínio;

Conferência dos recebimentos das taxas condominiais junto 

às instituições financeiras com sistema automatizado 

homologado pelos maiores bancos do país.



SERVIÇOS

FINANCEIROS
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Elaboração e divulgação dos demonstrativos das 

receitas e despesas do Condomínio/Associação;

Rateio proporcional das despesas referentes ao mês 

de referência;

Emissão de boletos mensais de taxas condominiais 

para cobrança, diretamente para crédito na conta 

corrente do Condomínio/Associação;

Gerenciamento transparente, através de contas 

correntes e poupanças, em nome do próprio 

Condomínio/Associação;

Elaboração de previsão orçamentária anual, em 

casos estipulados em convenção;
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RECURSOS HUMANOS 

Recrutamento, contratação, 

Elaboração da folha de pagamento; 

gerenciamento e desligamento de pessoal; 

Compra de benefícios de vales transporte e 

alimentação;

Seguro de vida dos funcionários;

Elaboração de escala de revezamento e folgas; 

Emissão das guias de encargos sociais, SEFIP e CAGED; 

Planejamento anual de férias; registro e atualização 

de carteiras de trabalho; 

Colocação de mão-de-obra, para reposição, em casos 

de férias e afastamentos; 

Levantamento de orçamentos para redução de custo, 

voltada ao custo mensal de colaboradores; 



ASSESSORIA 

JURÍDICA

Assessoria completa ao Síndico e

dispõe de escritório jurídico

próprio especializado para auxiliá-

lo a orientar os interesses do

Condomínio/Associação. Esse

serviço ajuda a resolver as

questões mais importantes do dia

a dia do Síndico, dando suporte e

orientação jurídica.

Cobranças judiciais e 

extrajudiciais (custo zero) 

Atualização de Convenção do 

Condomínio e Regimento 

Interno,

Análise e elaboração de 

contratos 

Consultoria em intermediação 

de conflitos; 

Participação em Assembleias 

Gerais; 

Atuação preventiva 

trabalhista junto ao corpo de 

funcionários;
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APLICATIVO DE 
CELULAR PARA 
MORADORES / 
SÍNDICO

Com21 Mobile é um ambiente de

autoatendimento web e mobile, que

otimiza a comunicação entre

administradoras e usuários. O

sistema destina-se a reserva de

espaços e serviços, emissão de

comunicados e a visualização de

boletos em aberto.

P R E D I A L Versão mobile (aplicativo)

com perfis para síndico e condômino,

que pode ser acessada de qualquer

lugar, a qualquer hora.
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FUNCIONALIDADES

COMUNICAÇÃO

Você recebe mensagens diretas do 

síndico, administração do condomínio 

ou de outros condôminos, além de 

poder participar de uma rede social 

interna do condomínio

2ª VIA DE BOLETOS

Você acessa os boletos em aberto 

de sua unidade e consegue emitir 

a 2ª via com a data de pagamento 

que melhor lhe atenda e valores já 

recalculados 

GESTÃO DE DOCUMENTOS

Você pode consultar de forma prática 

documentos como atas de assembleia, 

convenção coletiva, contratos de 

fornecedores. Também é possível ter 

acesso aos documentos financeiros 

como balanços, inadimplências, etc.

Permite verificar a agenda das reservas 

dos espaços e serviços comuns do 

condomínio e realizar os agendamentos 

de forma rápida, prática e sem conflitos

RESERVA DE ESPAÇOS 

E SERVIÇOS

É possível conferir os índices de 

consumo de água, energia e gás, 

com a média de consumo de sua 

unidade e foto do medidor como 

evidência da leitura

CONSUMO

CHATBOT

A primeira ferramenta de 

atendimento condominial 

baseada em Inteligência 

Artificial

O sistema permite que a 

administradora digite uma 

mensagem de texto e a 

encaminhe como ligação para 

todos os condôminos de forma 

automática

LIGAÇÃO INTELIGENTE
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ALERTAS

 Para evitar 

esquecimento da data 

de vencimento de 

boletos, o morador 

recebe alertas no app, 

SMS e e-mail



NOVIDADE

LEITURA 
INDIVIDUAL

O APP coleta e auxilia na 

leitura do consumo 

individual e coletivo dos 

condomínos. Os dados são 

enviados automaticamente 

ao sistema da Predial.
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A Predial é pioneira 

em leitura de relógio 

de consumo em 

Condomínio

Leiturista da 

Predial

Em instantes as 

informações 

coletadas de água, 

luz e gás vão para o 

sistema
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ASSESSORIA

FINANCEIRA

GESTÃO

CONDOMINIAL
Controles e 

declarações



CREDENCIADA NA ASSOCIAÇÃO DE

CONDOMÍNIOS DA GLEBA

PALHANO

FALE CONOSCO 

atendimento@predialcondominios.net.br

43 3338 2055

www.predialcondominios.com

foto: Wilson Vieira


