APRESENTAÇÃO

MAJOR SERVIÇOS, com CNPJ 10.713.929/0001-11, é uma Empresa criada pela
parceria de profissionais com ampla experiência e conhecimento nas áreas de Segurança
Patrimonial, Eletrônica, CFTV e Serviços Terceirizados em Geral.

Nossa Base Operacional está localizada no Bairro da Penha, próximo ao centro da
Cidade, o que nos proporciona, em caso de emergência, um fácil deslocamento para
todas as regiões de São Paulo e Grande São Paulo.

Estamos habilitados a prestar os serviços de Portaria, Limpeza, Recepção, CFTV e outros
em Indústrias, Comércio, Bancos, Escolas, Hospitais, Condomínios, Clubes, Shoppings e
Eventos com a máxima qualidade.

Oferecemos serviços de colocação de mão-de-obra terceirizada, especializada e semiespecializada, com treinamento e supervisão constante, garantindo assim, a máxima
satisfação de nossos parceiros.

Para assegurar estabilidade e menor rotatividade, a MAJOR SERVIÇOS oferece aos seus
funcionários um amplo programa de benefícios sociais;







Vale Refeição;
Cesta básica;
Vale Transporte;
Assistência Odontológica;
Seguro de Vida em grupo;
Uniformização a cada seis meses;
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Também dispomos de tecnologia em equipamentos eletrônicos de segurança,
monitorando “on line” os sistemas de alarmes e, mais recentemente, acesso remoto “full
time” das imagens de nossos parceiros.

Com uma infra-estrutura moderna e flexível, estamos aptos a atender as mais diversas
necessidades com rapidez e profissionalismo.

Nosso interesse é o de formalizarmos uma relação de parceria profissional que propicie
uma situação estratégica de ganhos bilaterais e várias vantagens competitivas.

Agradecemos a oportunidade de apresentar nossa empresa para uma possível parceria
na área de Serviços Terceirizados, e colocamo-nos a disposição para eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente,

Marcos Ogata
MAJOR SERVIÇOS
www.majorserv.com.br
Tel.: (11) 2532-0090
2532-0092
Cel.:(11) 94719-6615
Nextel ID 35*22*110578
ogata@majorserv.com.br
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