
CONTATOS:

Sede Administrativa

Rua Lopes Franco nº 680  

Bairro Carijós 

Conselheiro Lafaiete/MG

Cep.: 36.406-119

tel.: (31) 9-9832-2625

e-mail: comercial@lafaieteservicos.com.br

site: www.lafaieteservicos.com.br 

Teremos prazer em surpreendê-lo.

Venha ser nosso Parceiro. 



Fundada em abril de 1997, a Lafaiete Serviços Gerais Ltda-Me é uma empresa mineira
com sede em Conselheiro Lafaiete.

Seu modelo de gestão assegura a eficiência e confiabilidade dos seus processos
agregando valor para seus parceiros, quer sejam na condição de clientes, funcionários
ou fornecedores.

Proporcionamos soluções inovadoras que somadas ao atendimento de qualidade, e/ou
locação de máquinas e equipamentos, garantem o respeito ao meio ambiente, ao ser
humano, a segurança e saúde do trabalho, além da total tranquilidade dos nossos
parceiros.

QUEM SOMOS.

comercial@lafaieteservicos.com.br



Rua Lopes Franco nº 680 - Bairro Carijós -
Conselheiro Lafaiete/MG

Cep.: 36.406-119

Prestar serviços com 
excelência, rapidez, 

segurança e 
confiabilidade. Ser referência em 

agilidade, confiabilidade 
e competência em nosso 

campo de atuação.

 Sustentabilidade;
 Excelência;
 Ética e Compromisso;
 Inovação;
 Integridade.

MISSÃO

VISÃO

VALORES



PRINCIPAIS LINHAS DE SERVIÇOS.

A Lafaiete Serviços Gerais Ltda-Me, oferece sempre uma solução inovadora e econômica para
seus parceiros.

(031) 9-9832-
2625 

Service: 

 Serviços administrativos para terceiros;
 Serviços combinados para apoio administrativo, escritório e edifícios;
 Serviços de limpeza predial e industrial;
 Atividade de operador portuário;

Location:

Locação de equipamentos e veículos com ou sem operação;
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes;
Locação de automóveis com motorista;



CÓDIGO DE ÉTICA.

No Mundo cada vez mais competitivo, destacam-se aqueles que praticam seus
valores éticos, não se deixando corromper, não corrompendo e mantendo sua
reputação integra. Nos comprometemos sempre:

 Igualdade de oportunidades;

 Relacionamento honesto e cordial;

 Cumprimento de leis, regras e 
procedimentos;

 Inovação, persistência e criatividade;

 Agregar valor aos serviços;

 Respeito ao meio ambiente e a 
livre concorrência;

 Transparência e sustentabilidade;

comercial@lafaieteservicos.com.br



ENTRE EM CONTATO:

(031) 9-9832-2625 

Rua Lopes Franco nº 680 - Bairro Carijós -
Conselheiro Lafaiete/MG
Cep.: 36.406-119

comercial@lafaieteservicos.com.br

Visite nosso site: www.lafaieteservicos.com.br 

Quer falar com a gente?


