
DÁVALOS FLIGHT 
SOLUTION 



NOSSA HISTÓRIA  

• A DÁVALOS iniciou suas atividades com a proposta de 
suprir as necessidades do mercado aeronáutico, visando 
agilidade, comprometimento e o principal ingrediente que 
falta atualmente, TRANSPARÊNCIA!! 

 

• Com o passar dos anos, nos fortalecemos no mercado, 
ganhando expressividade e hoje atendemos todo o 
território nacional para pessoas físicas ou jurídicas. 



SOBRE A EMPRESA 

• Somos especializados no setor aeronáutico, estando de forma 
eficiente e competitiva no mercado a mais de 05 anos com mais 
de 300 processos aprovados ; 

• Possuímos parcerias com empresas que valorizam e tem como 
objetivos a qualidade nos serviços prestados. Ex: Oficinas 
mecânicas, Corretoras de seguros, Engenheiros especializados e 
certificados pelo CREA para processos especiais e etc.; 

• Prestamos assistência 24 Horas para qualquer demanda sendo 
esta GRATUITA para TODOS; 

• Nossa REAL parceria é a confiabilidade mútua com o nosso 
cliente; 

 



• Transferência de Propriedade; 

• Arrendamentos; 

• Alterações de Razão Social; 

• Re-matrículas – “U”; 

• Regularização de Aeronaves 
Acidentadas; 

• Auxílio SACI; 

 

 

SERVIÇOS 

• Comunicação de Venda; 

• Homologação para EMPRESAS – 
SAE, Escolas, Aeroclubes  e 
outros; 

• Renovação de Cursos 
homologados; 

• Pistas – Homologação, 
Renovações de cadastros e 
outros; 

 



• Transferência de Propriedade; 

• Emissão Inicial; 

• Renovações; 

• Boleto Fistel – GRATUITO 

• Criação de Usuários; 

• Liberação de Outorga – 
MOSAICO; 

 

 

SERVIÇOS 



OUTROS SERVIÇOS 

• AUXÍLIO DECEA e INFRAERO – Tarifas, liberação de 
planos de voo, cadastros; Alguns destes  serviços mencionados 
entram na GRATUIDADE. 

 

• SEGUROS RT e CSC; 

 

 



NOSSA PROPOSTA 

• Gostaríamos muito de uma oportunidade para fazer parte do 
escopo de indicações desta Associação. 

• Possuímos uma forma facilitada de pagamento para as demandas 
conforme seu grau de complexidade; 

• Para os clientes que venham por indicação da ABUL, 
oferecemos um desconto de 20% nos valores para qualquer 
serviço oferecido, além da assessoria 24H e Serviços GRATUITOS 
que estendem-se para público em geral. 

 

 

 



CONTATOS  

• Aymara Dávalos –  

Engª. Mecânica e Diretora 

Fone: (17) 98819-9632 

E-mail:  comercial@davalosflightsolutions.com.br 

Site: https://davalosflightsolutions.com/ 

 

• Disponibilizamos, quando solicitado, referências em território nacional de clientes que já fizeram ou 
estão com algum processo finalizado/andamento. 
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