
SOLUÇÕES DE
ALTA QUALIDADE
EM PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO

Grupo DL



O Grupo Dl é uma empresa de FacilitIes, Monitoramento e 
Segurança, que está sediada na cidade de Araraquara - SP.

Nosso Grupo vem crescendo de forma expressiva em todo o 
estado de São Paulo. Esse nossos esforços no crescimento 
contínuo, são aprovados e reconhecidos por nossos clientes e 
parceiros. Confiança, qualidade e tradição são qualidades 

comprovados .

SEJA
BEM-VINDO!

Grupo DL

Soluções de alta qualidade em 
prestação de serviço.



CONHEÇA NOSSOS
SERVIÇOS:

Seguimos todas as normas e investimos em treinamento para uma trabalho 
adequado e de alta qualidade, possuimos processos para a execução em um 
atendimento diferenciado nos serviços de:

Portaria

Limpeza

Recepcionista

Zeladoria

Jardinagem

Entre outros.

FACILITIES



Nossa equipe de segurança possui 
profissionais capacitados e altamente 
qualificados para a proteção pessoa e 
patrimonial, utilizando de meios 
tecnológicos para apoio ao serviço.

-Vigilância Patrimonial;

-Segurança Pessoal;

-Ronda Motorizadas;

-Segurança em Eventos;

-Serviço de Portaria e

-Ronda Noturna.

SEGURANÇA

Profissionais
credenciados para

promover segurança
com responsabilidade.



Portaria

Profissionais treinados. 
Customização de soluções. 
Portaria, Recepção profissional.

Zeladoria

Oferecemos aos nossos clientes, 
um serviço completo de 
Zeladoria Patrimonial, em 
condomínios residenciais e 
comerciais, e empresas de 
Médio e Grande Porte.

Serviço de Limpeza

Limpeza comercial é uma 
necessidade essencial para 
qualquer tipo de negócio. Confie 
no Grupo DL para fornecer uma 
limpeza completa.

Serviço de Jardinagem

Mão de obra especializada, 
tecnologia e padronização de 
processos. Conservação de 
Jardins e Pários em Geral e Podas.

Soluções
do Grupo DL



Grupo DL

+55 16 99727-6242                grudodlservicos@yahoo.com
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