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Carta de Apresentação 
 

 
Ecológica Imunizações e Serviços  
Rua Djalma Dutra, 119 
Rio de Janeiro - RJ CEP: 20.755-000 

 
 
1. A Ecológica Imunizações e Serviços foi criada quando dois profissionais do ramo 

de biologia e financeiro resolveram oferecer aos condomínios, residências e Órgãos 
públicos deste estado, um serviço de alto padrão, baseado na estratégia de 
diferenciação e custo, pois oferecemos um serviço de custo realmente competitivo, 
sem deixarmos de atentar para a capacitação constante de nossos funcionários bem 
como para nossa assistência técnica.  

2. Nosso grupo empresarial possui ainda uma empresa de reformas e serviços, a 
Express Work LTDA (CNPJ: 23.925.501/0001-84), o que nos permite apresentar a 
nossos clientes uma gama completa de serviços. 

 
 

3. Principais Serviços:  

− Terceirização de mão-de-obra (limpeza e conservação, portaria, recepção, 

jardinagem, entre outros); 
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− Controle de Pragas (desinsetização contra ratos, baratas, cupins, formigas, 
mosquitos, pulgas, traças, aranhas e manejo de abelhas, pombos e morcegos);e 

− Higienização e impermeabilização de cisternas e caixas d`água. 

 

4. Apesar de não ser obrigatório, possuímos profissional registrado no CRA 
(conselho Regional de Administração) que faz a gestão de nossos recursos humanos 
de forma a recrutar profissionais bem preparados. Além disso, possuímos uma 
farmacêutica como responsável técnica, de forma a elaborarmos os produtos que 
aplicamos com grande eficiência.  

5. Somos a empresa com maior velocidade de resposta no site limpeza.com e 
respondemos 100% de nossas solicitações. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Estamos aptos a participar de certames públicos, pois temos todas as certidões 
negativas para tanto.  
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7. Nossa estratégia de liderança em custo tem nos propiciado oferecer serviços a 
preços competitivos, sem deixarmos de manter a qualidade dos mesmos. Veja abaixo 
nossas diretrizes estratégicas:  

MISSÃO 

Oferecer aos nossos clientes um serviço personalizado e de alta qualidade, utilizando 
as melhores práticas do mercado, colaborando com a sociedade e o meio ambiente. 
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VISÃO 

Ser reconhecida como referência em serviços de controles de pragas urbanas e 
demais serviços para residências, condomínios e Órgãos públicos situados no 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

VALORES 

− Compromisso com o cliente 

− Competência Profissional 

− Inovação 

− Ética 

− Segurança 

− Transparência 

– Responsabilidade Social 

8. Por tudo apresentado, temos angariado cada vez mais clientes importantes, alguns 
com contrato de até 05 (cinco) anos.  

 

9. Por fim, ressaltamos que possuímos uniformes apropriados e funcionais, além de 
uma frota de veículos nova. Temos ainda o principal, muita vontade de trabalhar. 
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Atenciosamente, 

 

 

Marcelo Jacques 

Sócio / Diretor 

 


