
 
 
 
Prezado(a),  
 
 

Temos a honra de apresentar o Portfólio da Empresa Aval 
Segurança e Serviços. O histórico, detalhamento e estrutura organizacional 
deste grupo. 

 
 

 DO HISTÓRICO DA EMPRESA: 
 

Fundada em 15 de setembro de 1988, a Aval Empresa de Serviços 
Especializados Ltda. com objetivo social de prestação de serviços em 
processamento de dados, locação de mão de obra especializada em 
informática, manutenção em sistemas e programas, comercialização 
de sistemas e equipamentos de informática, outsourcing, prestação 
de serviços técnicos especializados de engenharia e de manutenção 
predial, locação de veículos, prestação de serviços de limpeza e 
conservação administrativa e hospitalar, terceirização de mão de obra 
especializada e prestação de serviços de brigada de incêndio. 
 

Em 01 de janeiro de 2008, devido a necessidade de alguns clientes e 
do próprio mercado, foi criada a Aval Empresa de Segurança Ltda. 
voltada para a prestação de serviços de segurança armada e 
desarmada em estabelecimentos públicos ou privados integrada a 
sistemas de segurança eletrônica e monitoramento operacional local 
ou remoto. Com a criação da Aval Empresa de Segurança, o Grupo 
passa a ser formado por duas empresas distintas, cada uma em seu 
segmento de atuação devido à legislação brasileira, mas com 
funcionamento administrativo e operacional conjunto, tendo sua 
matriz sediada em Brasília/DF, contando com escritório regional em 
Belém/PA, estando apta a desenvolver suas atividades nas mais 
diversas capitais do país. 
 
Desde o início de suas atividades, a empresa se propôs a fazer o 
melhor na prestação de serviços para os setores público e privado. No 
decorrer de 21 anos de sua história esteve sempre em primeiro plano 
os fatores qualidade, competência e pontualidade. Trabalhamos para 
que a nossa qualidade faça o sucesso do nosso cliente. 

 
 
 



 MISSÃO 
 

Oferecer serviços de segurança patrimonial e segurança eletrônica 
com integração a tecnologias e serviços terceirizados especializados 
visando estabelecer confiança credibilidade e conforto aos nossos 
clientes. 
 

 VALORES 
 
Profissionalismo, busca pela qualidade e por novas tecnologias, com 

o objetivo de ser referência nas áreas em que atua. 
 

 ÁREAS DE ATUAÇÃO 
    
  

• Segurança patrimonial armada e desarmada para instituições públicas 
e privadas. 

• Segurança eletrônica, por intermédio de sistemas de alarme, 
monitoramento local e remoto de imagens de edifícios e vias públicas 
e rastreamento de frotas e veículos. 

• Brigada de incêndio. 
• Terceirização de mão de obra especializada. 
• Limpeza e conservação de instalações administrativas e hospitalares 

e de vias públicas e jardinagem, poda e retirada de detritos. 
• Locação de veículos. 
• Comercialização de equipamentos e suprimentos de informática. 
• Prestação de serviços terceirizados na área de informática. 

 
SEGURANÇA E FACILIDADES EM SERVIÇOS PARA SUA 
EMPRESA 
 

 
 
 
Política de Integridade  
 
Em compromisso com a Ética e em atendimento à Lei do COMPLIANCE 
a Ouvidoria foi criada para estabelecer um Canal de Política de 
Integridade , ou seja, para dar transparência entre os laços com a 
sociedade, colaboradores, clientes e fornecedores de forma ágil e 
sigilosa. Viabilizando através deste canal a possibilidade de denúncias 
, sugestões, informações e elogios consolidando uma relação 



saudável e íntegra entre os envolvidos na prestação de serviços 
desenvolvidos por nossas Empresas. 
 
 
 

 PRINCIPAIS CLIENTES 
 

• Eletronorte 
• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA 
• Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 
• Prefeitura de Cristalina/GO 
• Prefeitura de Belém/PA 
• Detran/PA 
• Polícia Civil do Estado do Pará 
• Galpão Logístico na divisa DF/GO 
• Condomínios comerciais e residenciais privados 

 
 
 
 

 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
RAZÃO SOCIAL 
 

• AVAL EMPRESA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. 
   CNPJ: 24.930.315/0001-04 

 
• AVAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA.  
   CNPJ: 09.284.699/0001-33 

 
Sede: SIA Trecho 17, Rua 10 Lote 285 – Brasília – PABX: (61)3029-8899 
E-mail: aval@avalservicos.com.br 
 
Escritórios regionais: Belém/PA e Cristalina/GO 
 
Instalações da sede: 
 
  Edificação própria onde funciona a área administrativa, 
operacional, comercial e financeira em lote de 2.000 m². 
 
Equipe 
 

• Diretoria administrativa e comercial 
• Responsáveis técnicos - Administrador e Engenheiro Eletricista 
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• SESMT composto por médico do trabalho e engenheiro de segurança 
do trabalho 

• Departamento Jurídico – áreas administrativa e trabalhista 
• Gerência Comercial e gerência operacional 
• Departamento de pessoal 
• Departamento financeiro 
• Contabilidade 
• Almoxarifado 

 
  De maneira concisa, estas são as principais informações do 
grupo. Estamos à disposição de vossa senhoria para apresentar nossos 
serviços em todo o território nacional.  
   
  A empresa pode ser contatada pelo telefone (61) 3029-8899  ou 
pelo e-mail aval@avalservicos.com.br. 
 
  Atenciosamente, 
 
 

Diretoria Comercial  
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