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quem somos

Fundada no ano de 1999 e contando com escritórios nas cidades de Taubaté, São José 
dos Campos e São Paulo, a Engevale Engenharia é uma sólida empresa de engenharia, 
com operações nos segmentos privado e público, e que atua em todo o Brasil, prestando 
serviços diferenciados em áreas como Paradas Programadas de Manutenção, 
Manutenção de Rotina, Construção Civil Pesada, Montagens Eletromecânicas, dentre 
outros.



Nesse sentido, contamos com uma robusta estrutura operacional apta a garantir em 
favor de nossos clientes um amplo leque de soluções, de forma a atender plenamente 
suas necessidades, com qualidade, velocidade e eficiência. 



Como principal instrumento de atendimento, temos a competência e dedicação de nossa 
equipe de profissionais, sempre comprometida com a excelência operacional, satisfação 
das Partes interessadas e com os resultados, em todos os serviços oferecidos. 

Alessandro Picoloto
CEO
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nossos valores

Honestidade Transparência

Confiança

Satisfação 
do cliente

Dedicação

Responsabilidade

Nossos valores definem nosso 
comportamento comercial. Eles são 
o alicerce para as atividades de 
hoje e o crescimento de amanhã. 
Acreditamos que honestidade, 
transparência, responsabilidade e 
dedicação são a base da confiança.



Construímos relacionamentos de 
negócios mutuamente benéficas, 
além das práticas legais e éticas, 
cumprindo nossos compromissos, 
de maneiras que excedem as 
expectativas de nossos clientes. 
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NOSSO CóDIGO 
DE CONDUTA

Cumprimos integralmente as leis trabalhistas vigentes, incluindo as relativas aos 
salários, horas trabalhadas, benefícios, condições favoráveis de trabalho e 
trabalho infantil.



Não utilizamos trabalho que é resultado de problemas mentais, coerção física, 
punição física, escravidão ou outras condições de trabalho opressivas, e nossos 
colaboradores devem respeitar o direito de cada pessoa participar de todos 
aspectos do emprego, independentemente das suas características ou crenças 
pessoais, propiciando um ambiente laboral sem ameaça de represálias, 
intimidação ou assédio.



Nossos colaboradores devem operar de forma ambientalmente responsável, de 
forma a minimizar impactos adversos no meio ambiente, e são constantemente 
incentivados a conservar os recursos naturais, evitando o uso de materiais 
perigosos sempre que possível, e participando de atividades ligadas à área de 
sustentabilidade. 

Nota: Nosso código de conduta está disponível no link: https://engevalecom/codigo-de-conduta. 
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certificações 
internacionais

ISO 9001 ISO 14001

ISO 45001



rede brasil do 
pacto global
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A Engevale Engenharia ingressou na Rede Brasil do Pacto 
Global, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a 
comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas 
práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente 
aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio 
ambiente e combate à corrupção. 



Com a criação dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), o Pacto Global também assumiu a 
missão de engajar o setor privado nesta nova agenda.
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Paradas Programadas de Manutenção;

Manutenção de Rotina;

Construção Civil Pesada;

Montagem Eletromecânica.

soluções



Paradas 
Programadas 
de Manutenção
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paradas programadas 
de manutenção

Serviços de Manutenção em Pré-Parada, 

Parada, Pós-Parada e Atividades

de Liberação e Partida;

Planejamento e coordenação geral;

Serviços em sistemas críticos e áreas 
específicas;

Manutenção em equipamentos estáticos;

Serviços de limpeza interna de 
equipamentos;

Serviços em áreas controladas e de alta 
temperatura;

Serviços de montagem e 
desmontagem de andaimes.

Serviço de reparos e 
substituição de refratários;

Serviços em altura e em 
espaços confinados;

Serviços de preparação de 
superfície e pintura industrial;

Serviços de Teste Hidrostático, 
Pneumático ou Estanqueidade 
em equipamentos;
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paradas programadas 
de manutenção
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paradas programadas 
de manutenção
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manutenção 
de rotina
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MANUTENÇãO 
DE ROTINA

Soluções completas, integradas 
e customizadas;

Manutenção Preventiva e Corretiva 
em equipamentos de processos;

Atividades em ambientes com 
atmosferas agressivas e altas 
temperaturas;

Gestão mediante KPI’s;

Forte interação com tecnologia 
nas tarefas diárias;

Limpeza de dutos e equipamentos;

Reparos em isolamento térmico;

Substituição e reparo de válvulas;

Plantas Químicas, Petroquímicas, 
Fertilizantes, Siderúrgicas e Mineração.

Pintura técnica de alto desempenho;

Teste Hidrostático e Estanqueidade 
de equipamentos;
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manutenção de rotina
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manutenção de rotina



construção 
civil pesada
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construção 
civil pesada

Execução de obras Turn key, Greenfield e Brownfield; 

Infraestrutura de sites;

Terraplenagem;

Pavimentação; 

Construção em pré-moldado de concreto;

Construção em estruturas metálicas;

Recuperação estrutural.
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construção civil pesada



montagem 
eletromecânica

20



21

montagem 
eletromecânica

Linhas de processos complexas;

Interface junto aos principais sistemas 
de gestão documental do mercado;

Instalação de máquinas e 
equipamentos mecânicos e elétricos;

Sistema logístico de etanol 
e gás natural;

Spools.

Instalações elétricas em sistemas 
de baixa e média tensões;

Projetos multidisciplinares;

Sistemas de armazenagem;

Sistemas de geração de energia;
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montagem eletromecânica



principais 
clientes
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unidades
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taubaté são josé dos campos são paulo

Av. Charles Schneider, 1.236, Salas 
10/11, Parque Senhor do Bonfim, 
Taubaté/SP - CEP 12.040-000 

Rua ltajaí, 80, 1 º andar, Sala 41, 
Altos do Esplanada, São José dos 

Campos/SP - CEP 12.246-856 

engevale.engenharia

www.engevale.com

Engevale Engenharia

Av. Juscelino Kubitschek 1.455, 
4° andar, Vila Nova Conceição, 
São Paulo/SP - CEP 04.543-011 
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