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MATRIZ 

A Pégaso Segurança Patrimonial LTDA
e a Pégaso Serviços Especiais LTDA ME
compõem o conjunto PÉGASO, uma 
organização em constante evolução.

Seu ponto de equilíbrio está 
justamente na sua renovação e na sólida 
parceria com seus clientes, sempre 
buscando alinhar-se com os objetivos das 
empresas que atende, traçando em 
conjunto um plano de futuro onde todas 
as atividades contribuam com o sucesso 
dessas conquistas. Esperamos que no seu 

positiva e que atenda plenamente suas 
necessidades e expectativas.

Conjunto Pégaso, organização 
especializada no ramo de Prestação de 
Serviços de Segurança Patrimonial Armada, 
Vigias Agentes de Portarias, Limpeza, etc. em 
empresas privada e estabelecimentos 
públicos, e também autorizada a atuar na 
Locação de Mão de Obra.
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O Conjunto Pégaso se propõe a 
continuar na sua meta de ser uma 

prestando um serviço de elevado padrão 
de qualidade e oferecendo preços justos e 
compatíveis com as possibilidades do 
contratante - levando sempre em 
consideração as condições de trabalho a 
enfrentar.

Os serviços executados pelo 
Conjunto Pégaso seguem rigorosamente o 
previsto na Lei Federal bem como as demais 
normas incidentes sobre esta atividade - 
emanadas dos órgãos competentes, 
principalmente os de âmbito Federal.

Os serviços serão executados através 

treinados, moralmente capacitados e que 
possuam íntegra reputação dentro dos 
padrões exigidos.
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Fornecer segurança e bem-estar a seus clientes
e colaboradores, proporcionando sempre soluções 
integradas de segurança e mão de obra através de 

relações sustentáveis e responsáveis.





Os contratados passam por um 
rigoroso processo de seleção que busca 

determinado para atender às 
necessidades de cada cliente, baseado em 
experiência e permanente atualização 
perante a demanda do mercado. 

O cliente tem um canal aberto para 

apropriado para cada área de atuação.
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D E  S E L E Ç Ã O

O processo de seleção é um dos grandes 
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Alguns de nossos parceiros:


