Segurança • Escolta Armada • Projetos de Segurança • Serviços de Portaria
Rastreamento por Satélite • Monitoria de Alarmes • Gravação de Imagens

Contagem, 31 de Março de 2016

A:

Represa Ville A/C Sra. Carla Vieira

REF.: SERVIÇOS DE : VIGILÂNCIA
O Grupo MACOR conta hoje com mais de 1.400 colaboradores distribuídos nas suas Filiais
e Matriz onde todos são habilitados e rigorosamente treinados para o exercício de suas
funções.
Contamos hoje com mais de 1.200 clientes ativos espalhados por todo Brasil entre,
transportadores, embarcadores, indústrias, distribuidoras e terminais portuários, além de
sermos homologados pelas principais companhias de gerenciamento de risco que atuam
no ramo de segurança.
Temos estrutura própria nas cidades de: São Paulo/SP (Matriz), Campinas/SP (Filial CP), Rio
de Janeiro (Filial RJ), Santos (Filial STS) e Contagem (Filial MG).


Frota própria de mais de 350 (trezentos e cinquenta) veículos.



Atendimento de mais de 5.000 (cinco mil) Escoltas/Mês



Todas as viaturas RASTREADAS POR SATÉLITE possuem equipamento de
rastreamento Veicular, pois além do equipamento AUTOTRAC instalado (sinal
disponibilizado às Gerenciadoras de Riscos), possuem também instalados o
equipamento MACOR SAT GPRs (de nossa fabricação) onde também o sinal é
disponibilizado às Gerenciadoras de Riscos e aos Clientes, o que dá a todos total
segurança e no acompanhamento de toda Operação de Escolta Armada.

A presente proposta contempla solução adequada e eficiente, cuidadosamente
fundamentada em nossa capacidade técnica, nossa vivência no segmento e
experiência de 20 anos de mercado.
A seguir, apresentaremos uma breve descrição do GRUPO MACOR:
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HISTÓRICO

Fundado há 20 anos pelos Srs. Autair Iuga e Antônio Carlos de Mattos, oriundos de
unidades de elite da Policia Militar do Estado de São Paulo, o GRUPO MACOR nasceu da
experiência de seus idealizadores na gestão de operações especiais de segurança.
Com sua matriz instalada na cidade de São Paulo/SP e filiais em:
Santos/SP,
Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ e Contagem/MG, o GRUPO MACOR está preparado
para atender empresas de variados portes e segmentos, prestando serviços
especializados em:







Segurança e Vigilância Patrimonial
Proteção Executiva
Escolta Armada de Cargas
Rastreamento de Veículos
Monitoramento Remoto de Alarmes e Gravação/Armazenamento de Imagens
Análise de Riscos e Projetos Executivos de Segurança

A experiência dos fundadores do GRUPO MACOR foi sintetizada na “Cartilha de Escolta
Armada e Segurança Pessoal Privada”, única obra do gênero no segmento, publicada
pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de São Paulo – SESVESP e
de autoria do Sr Autair Iuga.
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REGULARIDADE

O GRUPO MACOR possui todas as certidões que comprovam sua regularidade junto aos
órgãos fiscalizadores:








INSS
FGTS
Receita Federal
Ministério do Exército
Ministério da Justiça e Polícia Federal
Fazendas Federal, Estadual e Municipal
DIRD – Divisão de Registros Diversos da Policia Civil de São Paulo

O GRUPO MACOR possui ainda Certificado de Regularidade em Segurança (CRS),
expedido por certificadora independente, atestando o cumprimento das obrigações
trabalhistas, sociais e sindicais.
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SELEÇÃO

Rígido processo de seleção composto pelas seguintes fases:





Análise de vida pregressa e checagem de antecedentes
Análise profissiográfica
Avaliação psicológica
Testes de aptidão para manuseio de armas e veículos
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TREINAMENTO

O programa de treinamento dos profissionais de segurança do
GRUPO MACOR é personalizado, desenvolvido especificamente
para cada posto de serviço e função.
São abordadas matérias teóricas e práticas como:
 Proteção de Instalações
 Tiro Avançado
 Direção defensiva e Evasive Driving
 Operação de sistemas eletrônicos de segurança
 Resolução de situações de emergência, entre outros.
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QUALIDADE

O GRUPO MACOR trabalha para que seus clientes recebam
sempre o melhor nível de serviço.
Para isso são desenvolvidos programas para supervisão e
gerenciamento de pessoal, políticas de incentivo e outras que
visam reduzir a rotatividade e garantir o comprometimento do
colaborador.
A qualidade dos serviços é aferida periodicamente, através de
pesquisas de satisfação, supervisão e visitas gerenciais.

6

SUPORTE

Serão fornecidos orçamentos para Projetos de Segurança para os
clientes que tenham necessidade em suas operações, tais como:
Monitoramento de alarmes residenciais e/ou comerciais
Gravação/Armazenamento remota de imagens (back-up)
Rastreamento de veículos via GPS/GPRS
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ESCOLTA ARMADA

O GRUPO MACOR possui a maior frota de escolta armada do
Brasil, permitindo o pronto atendimento de necessidades
emergenciais de nossos cliente tais como:
- Preservações emergenciais
- Rondas preventivas
- Escoltas Urbanas e Rodoviárias
-
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TECNOLOGIA

O GRUPO MACOR dispõe da mais moderna tecnologia aplicada à segurança de
estabelecimentos comerciais, condomínios, indústrias, armazéns logísticos e terminais portuários,
além de produtos e serviços voltados à proteção e monitoramento de veículos e cargas tais
como:





Sistemas de alarme e monitoramento 24 horas
Câmeras fixas e móveis com ou sem infravermelho
Exclusivo cadeado eletrônico Macor Lock® controlado à distância
Rastreador veicular MACORSAT® GPS/GPRS

O GRUPO MACOR possui equipe técnica própria, composta por engenheiros e técnicos
preparados para o desenvolvimento de soluções personalizadas em segurança eletrônica.

O GRUPO MACOR possui grande expertise no desenvolvimento de soluções integradas de
segurança, garantindo desempenho e máximo controle e sobre as atividades do efetivo
alocado no posto de serviço.
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ATENDIMENTO

MATRIZ SÃO PAULO
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FILIAL CAMPINAS

FILIAL RIO DE JANEIRO

FILIAL SANTOS

FILIAL CONTAGEM

Todas as unidades do GRUPO MACOR estão preparadas para atender as necessidades
técnicas e operacionais de seus postos de serviço.
Todas as unidades possuem gerência e supervisão operacional descentralizada,
permitindo rápido atendimento das solicitações de nossos clientes e colaboradores.
As filiais do GRUPO MACOR contam com a infraestrutura necessária para garantir aos
clientes o melhor nível de serviço.
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RECURSOS TECNOLÓGICOS

A CECOM – Central de Controle Macor presta serviço de monitoramento e rastreamento
veicular dos veículos da frota Macor para garantir pontualidade no atendimento de
todas as operações
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RECURSOS HUMANOS
Recrutamento e Seleção Descentralizados



Todas as filiais do Grupo Macor estão preparadas para o recrutamento, seleção,
implantação e supervisão de colaboradores.
A descentralização dos processos garante agilidade no atendimento às necessidades de
clientes e colaboradores.
Avaliações



 Criminal
 Psicológica
 Socioeconômica
Programa de Benefícios



Serão fornecidos aos colaboradores os benefícios previstos na legislação vigente,
além das gratificações previstas na convenção coletiva das respectivas categorias.
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TABELA DE PREÇOS

Objeto do contrato
VIGILANCIA DESARMADA

Desc. Objeto
2 Postos de vigilantes condutores, motociclistas
DESARMADO, 12 horas noturno de em escala
12x36 SEM pagamento de intrajornada

Qtde. Postos

Qtde. Homens

Valor Total

2

4

R$ 26.735,53

PORTARIA

2 Postos de portaria, 12 horas diurno em escala
12x36 SEM pagamento de intrajornada

2

4

R$ 14.962,99

PORTARIA

1 Posto de portaria, 12 horas noturno em escala
12x36 SEM pagamento de intrajornada

1

2

R$ 8.190,04

TOTAL DA PROPOSTA R$ 49.888,56
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INTERVALO PARA REFEIÇÕES

Fica assegurado aos funcionários da CONTRATADA, o intervalo de 01 (uma) hora
(Fruição), conforme preceitua o artigo 71 da CLT, por turno de trabalho, para repouso e
alimentação, sem que haja a cobertura por outro funcionário, devendo quando possível
a adoção de rodízio entre a própria equipe, ficando sob a responsabilidade do
CONTRATANTE, o fornecimento de local adequado para a realização do repouso e
alimentação.
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REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços serão reajustados anualmente sempre e no mesmo percentual em que ocorrerem
variações compulsórias nos salários da Classe Sindical (Impacto Econômico), por Dissídio Coletivo,
Acordo Patronal, ou imposição legal que normalmente ocorrem nos meses de Janeiro, sendo o
próximo reajuste de preços previsto para 01 de Janeiro de 2.016.
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APOLICE DE RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA apresenta no ato da contratação, Apólice de Responsabilidade Civil no
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
O presente seguro tem por objetivo reembolsar o Segurado, até o limite máximo da
importância segurada, das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em
sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela
Seguradora, relativas a reparações por danos involuntários, pessoais e/ou materiais
causados a terceiros, ocorridos durante a vigência deste contrato e que decorram de
riscos cobertos nele previstos", excetuando-se cobertura de Furtos e Roubos.
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PRINCIPAIS CLIENTES

Afonso Oliveira
Gerente
Filial Contagem - MG
+55 (31) 3355-4157 - Ramal 21
Nextel 55*26964*101
Celular 31 91079203
“Sua segurança, nossa missão!”
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CONFIRMAÇÃO DE ACEITE DA PROPOSTA

Aceito a proposta acima descrita pelo QUADRO OPERACIONAL / COMERCIAL nos devidos
termos e declaro ser de meu conhecimento todos os detalhes necessários para que, de acordo com a
mesma, seja providenciado um contrato de prestação de serviços.
Empresa_______________________________________________________________________________
CNPJ_______________________ Ins. Estadual_______________________ Ins. ____________________
Municipal______________________________________________________________________________
Endereço______________________________________________________________________________
Nome do
Responsável___________________________________________________________________________
RG__________________CPF_________________Endereço____________________________________
Bairro_______________________________________Cep_______________________________________
Telefone
Comercial______________________________Celular________________________________________
Email__________________________________________________________________________________

Belo Horizonte, _____________ de __________________________ de __________________________

Assinatura do Contratante e Carimbo Modelo CNP
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CONFIRMAÇÃO DE ACEITE DA PROPOSTA
Informamos os DADOS PARA FATURAMENTO nos campos abaixo e declaro ser de meu
conhecimento todos os detalhes necessários para que, de acordo com a mesma, seja providenciado
o faturamento conforme especificação abaixo:


Prazo para pagamento em 15 dias após a prestação do serviço.

Informo os e-mails e responsáveis abaixo para recebimento de documentos:

Responsável:
E-mail:
Telefone:

Responsável:
E-mail:
Telefone:

Responsável:
E-mail:
Telefone:

Belo Horizonte, _____________ de __________________________ de __________________________

Assinatura do Contratante e Carimbo Modelo CNPJ
CPF/CNPJ
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