
SPACE NEEDLE TECNOLOGIA:
Desenvolvem aplicativos, sistemas e integrações
sob encomenda, independe de tecnologia, suporte
técnico, manutenção e sustentação de softwares e
ambientes em nuvem.
Construção do projeto com o cliente, ajustando às
suas necessidades. Ótimo prazo e custos.
 
Adriana Saliba: (61) 98172-7509
E-mail: asaliba@eusou.space

ANZOATEGUI ADVOGADOS:
Especialista em dívidas, atua em situações
envolvendo suspensão de leilão de imóvel, causas
de financiamentos de habitação, revisão de dívidas
bancárias, dívida rural e soluções para
endividamento empresarial. Foco na defesa do
devedor.
 
Dr. Orlando Anzoategui: (41) 99923-8790
E-mail: anzoategui@habitacao.com.br
André Rogal: (41) 98891-6480
E-mail: anzoateguiadv@gmail.com
 

BAIRRO SEGURO E SISTEMA IRIS:
Software de Monitoramento IRIS e Plataforma de
Segurança Colaborativa Bairro Seguro! Unidas para
levar inovação, agilidade e economia para as
empresas de segurança.
 
O Software de Monitoramento em conjunto com a
Plataforma Bairro Seguro, geram inovação e rapidez
para o seu negócio. As duas soluções levam
fidelização com o cliente final, aumento da base de
clientes de forma rápida, redução de inadimplência e
otimização de recursos humanos e operacionais.
 
Luiz Roberto Mariano: (48) 98810-4060
E-mail: mariano@bairroseguro.com
 

SOFTWARES PERSONALIZADOS

inasep@inasep.org.br
(61) 3327 5440 (61) 99683-8749

SBS Quadra 2 Bloco E Salas 1601/1602 - Ed. Prime Business Convenience
Brasília, DF - CEP 70070-120

CATÁLOGO DE PRODUTOS
As parcerias implementadas pelo INASEP visam beneficiar as
empresas de segurança privada, incluindo transporte de
valores, escolta armada, cursos de formação e segurança
eletrônica, bem como fomentar a autossustentabilidade dos
seus sindicatos patronais representantes e a FENAVIST. 
 
Conheça a seguir, os produtos e serviços dos nossos parceiros.Pesquise Inasep nas mídias sociais!

Mais de duas mil empresas do
setor de segurança beneficiadas!

TECNOLOGIA DE DADOS E
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

 

TESE DO INSS DECAÍDO

PARCERIAS COM TREINAMENTO

HARTB GROUP:
Empresa de tecnologia de dados com especialidade
em utilizar Big Data e inteligência humana para criar
Inteligência Artificial (IA). Captura, agrega e
estrutura dados de aproximadamente meio bilhão de
sites, incluindo milhões de bases públicas.
Oferecem um volume de dados tão grande que
nenhuma empresa no Brasil, e poucas no mundo,
são capazes de gerenciar.

 
José Romito: (11) 99798-5666

E-mail: jose.romito@hartbgroup.com.br
 

LEMKE & PROSDÓCIMO ADVOGADOS
ASSOCIADOS:

Escritório de advocacia, com expertise na área de
assessoria empresarial, com principal enfoque nas
áreas trabalhista, cível, administrativa e tributária,
nas esferas de contencioso e preventivo.
No que se refere à tese de recuperação de INSS
decaído, oferece a solução de compensação dos
valores de forma administrativa, gerando economia
no pagamento das contribuições futuras.
Além da integral assessoria na apuração dos
créditos e na compensação pelo sistema da Receita
Federal, nosso escritório se responsabiliza pela
integral assistência em eventuais fiscalizações
envolvendo a matéria.

 
Lucas Nazário Sabbag: (41) 99689-3185

E-mail: lucas@lemkeeprosdocimo.com.br
Telefone do escritório: (41) 3225-2506

 

COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA:
O CERS iniciou suas atividades em 2009, com aulas
preparatórias para concursos e Exame de Ordem da
OAB. Possui cursos online e presenciais para
concursos, carreiras policias, OAB e Pós-
Graduação.

Voucher de desconto exclusivo via e-mail:
negocios@inasep.org.br

E-mail: comercial@cers.com.br
 
 

REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS
E FINANCEIROS

SOFTWARES DE MONITORAMENTO

tel:61996838749
http://wa.me/5561996838749
http://wa.me/5561996838749
https://www.linkedin.com/company/federacao-nacional-das-empresas-de-seguranca-e-transporte-de-valores---fenavist/about/
https://www.linkedin.com/company/inasepoficial/
http://fenavist.org.br/negocios/
https://fenavist.org.br/negocios/
https://www.instagram.com/fenavist_seguranca/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/inasep_oficial/
https://www.facebook.com/Inasepoficial
https://www.facebook.com/Inasepoficial
https://www.youtube.com/channel/UCjR34cGVwrJfhZNY-lKN8rA
https://www.youtube.com/channel/UCjR34cGVwrJfhZNY-lKN8rA
https://twitter.com/inasep_oficial
https://twitter.com/inasep_oficial
mailto:jose.romito@hartbgroup.com.br
mailto:lucas@lemkeeprosdocimo.com.br


JP BALABAN:
Consultoria e Assessoria Tributária e
Administrativa, com expertise em procedimentos
administrativos de revisão fiscal e recuperação de
créditos indevidos ou a maior e atividades
inerentes à vivência tributária.

 
Dr. João Paulo Balaban: (41) 99906-2252

E-mail: joaopaulo@jpbalaban.adv.br
Dr. José Oliveira Neto: (62) 98285-1111 

E-mail: jneto@jpbalaban.adv.br
 

ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E
ADMINISTRATIVA

ASSESSORIA JURÍDICA PARA
RASTREAMENTO E LEVANTAMENTO DE

ATIVOS JUDICIAIS
MARKETING DIGITAL

MEDICINA OCUPACIONAL

PLATAFORMA DE STREAMING

PLATAFORMA WEB DE GESTÃO
DE PESSOAS NO CONTROLE DE REGISTRO

DE PONTO ELETRÔNICO
 

COLETES BALÍSTICOS

BANCO DIGITAL

METHODUS:
Uma empresa voltada ao desenvolvimento
profissional e gerencial, com foco nas relações
trabalhistas e felicidade corporativa, por meio da
aplicação de metodologias ágeis.
Oferece:
- Consultoria na elaboração de políticas de
segurança da informação e privacidade de dados,
gerenciamento de contratos e realização de
treinamentos corporativos, visando a conformidade
com a LGPD.
- Realização de workshops de Gestão Ágil
(Management 3.0) com o objetivo de promover o
desenvolvimento das pessoas na empresa.
 
Giordano Adjuto: (31) 99999-2739
E-mail: giordano@adv.oabmg.org.br

JORGE ADVOGADOS:
Assessoria e Consultoria Jurídica especializada em
segurança privada e restituição de valores
residuais de custas trabalhistas.

Dr. Victor Jorge: (11) 98272-0339
E-mail: contato@jorgeadvogados.com.br

9001 DIGITAL:
Assessoria às empresas a melhorarem os seus
resultados nas redes socias com a construção de
marcas digitais, gerenciamento de redes sociais,
estratégias digitais e criação e lançamento de
Infoprodutos.

Thiago Fonseca: (11) 98510-6084
E-mail: 9001digital@gmail.com

MOC SAÚDE E GESTÃO OCUPACIONAL:
Oferecemos soluções completas para saúde e
gestão ocupacional, por meio do MOCNET um
sistema de gestão integrado de saúde ocupacional
e diversos serviços em medicina do trabalho como:
Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional; Avaliação e Perícia Médica;
Gerenciamento ASO; Exames ocupacionais e
complementares.Além de soluções inteligentes
para integrar com eficiência a Gestão do SESMT
da sua empresa.

 
Marcelo Guerreiro: (11) 97699-8885

E-mail: guerreiro@mocsaude.com.br
 

KINOPOP:
Oferece assinatura para a sua plataforma de
Streaming com mais de 2.500 conteúdos
disponíveis para assistir onde e quando quiser.
Além de possibilitar a assinatura sem precisar ter
cartão de crédito, podendo assinar diretamente
com débito em folha de pagamento. O atendimento
do KINOPOP é feito de forma digital por email em
info@kinopop.com ou no chat no site oficial em
www.kinopop.com

 
Marcelo Pires: (62) 99955-5113
E-mail: marcelo@monedd.com
Paulo Neves: (62) 99980-9521

E-mail: paulorenato@monedd.com
Bianca Melo: (11) 98921-6237

E-mail: contato@moneddcredluz.com

SIMPAX: 
Sistema de gestão de pessoas e controle de
registro de ponto eletrônico, por meio de registros
biométricos e aplicativos, em nuvem.

 
Jocimar Ristow: (21) 98895-2408

E-mail: jocimar.ristow@simpax.com.br
Jonathan Souza: (21) 99577-2379

E-mail: jonathan.souza@simpax.com.br
 

SODEXO: 
Possuem um portfólio completo de serviços
integrados e digitais trazendo economia na gestão
de: vale alimentação e vale refeição; vale
transporte, com o controle de créditos; e, de
combustível e frota, com segurança e gerência.
 
Renato Leitão: (21) 99438-1308
E-mail: jose.leitao@sodexo.com
Rodrigo Damiani: (19) 99216-6721
E-mail: rodrigo.damiani@sodexo.com

VILSON TREVISAN E COST PLUS FEE:
Consultoria econômica que traga previsão e
agregue valores nas decisões mais importantes das
empresas do setor de segurança privada.
 
Vilson Trevisan: (41) 99975-1275
E-mail: viltreconsultoria@gmail.com
Euripedes Abud: (11) 99606-2737
E-mail: e.abud59@gmail.com
 

BIORC FINANCEIRA:
Crédito consignado privado destinado aos
funcionários de empresas privadas do setor de
prestação de serviços terceirizados. É ágil, simples
e de acordo com a legislação atual.
 
Larissa Veríssimo (48) 99642-2828 
E-mail: larissa.verissimo@biorc.com.br 
Elisiane Rocha (48) 99906-1262 
E-mail: elisiane.rocha@biorc.com.br

9001 ONLINE:
Auxilia as empresas a alcançarem melhores
resultados através de estruturação de processos,
capacitação de pessoas, implantação e preparação
para Certificações das Normas ISO.
 
Thiago Fonseca: (11) 98510-6084
E-mail: 9001online@gmail.com

ATIVA SOLUÇÕES CORPORATIVAS: 
A ATIVA é a primeira e maior consultoria do país a
oferecer ao mercado um pacote completo de
soluções integradas para a operacionalização do
benefício fiscal de desoneração de tributos federais
da Lei do Perse, abrangendo todos os aspectos
jurídicos, contábeis e tecnológicos necessários à
implementação, com centenas de clientes
atendidos nos segmentos de segurança privada e
facilities, tendo seus procedimentos sido auditados
e validados por big four e pelos grandes escritórios
tributários do Brasil.
 
Diogo Telles: (11) 98942-4889
E-mail: contato@ativaconsulting.com.br
 

ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO GESTÃO DE
VALE TRANSPORTE E VALE COMBUSTÍVEL CONSULTORIA ECONOMICA

CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO

GESTÃO DE QUALIDADE

ASSESSORIA E CONSULTORIA AO PERSE

INNOCENTI ADVOGADOS:
Escritório reconhecido no mercado jurídico como
uma sociedade de prestação de serviços
advocatícios de atuação abrangente, construindo
ao longo de sua trajetória uma sólida reputação de
excelência. Representa os interesses jurídicos dos
clientes, oferece-lhes perspectivas de resultados
concretos e personalizados nas áreas Cível,
Trabalhista e Tributária.
 
E-mail: contato@innocenti.com.br 
Telefone: (11) 3291-3355
 

BIPTT:
Plataforma de Gestão, Comunicação Push-to-Talk
e Monitoramento, através de smartphones e
computadores com melhora na eficiência dos
processos.
 

Thaís Cacílias: (21) 98238-9000
E-mail: comercial@biptt.com.br

COMUNICAÇÃO PUSH TO TALK

RECONHECIMENTO FACIAL

WFARIA ADVOGADOS:
Consultoria para implementação de Compliance,
processos Licitatórios, Contratos Públicos e Privados
e Lei Geral de Proteção de Dados.
 

Nathália Nastri: (11) 97234-1314
E-mail: nnastri@wfaria.com.br 
Pedro Ackel: (11) 99878-8363
E-mail: packel@wfaria.com.br

CONSULTORIA EM COMPLIANCE,
PROCESSOS LICITATÓRIOS,

CONTRATOS E LGPD

GRUPO LUXUS:
Assessoria em Telefonia - Consultoria, Auditoria,
Recuperação de Valores pagos indevidamente;
Gestão de Linhas; Software e Call Center.
 
Laura Köhler: (51) 99588-1633
E-mail: laura@luxustelefonia.com.br

ASSESSORIA EM TELEFONIA

IPMRS – PERITOS EMPRESARIAIS:
Oferece todos os serviços relacionados com os
Processos Trabalhistas, desde a quantificação da
inicial, passivo empresarial, elaboração de Cálculos
de Liquidação de Sentença, como também
impugnações de cálculos elaborados pelo
reclamante ou perito nomeado, além de apresentar
matérias de Embargos e Agravo. Uma assessoria
empresarial completa nos processos.
 
Breno Jung Kreuzner: (51) 98480-1062
E-mail: breno.ipmrs@gmail.com

ASSESSORIA EMPRESARIAL EM
CONTENCIOSO TRABALHISTA

ASSESSORIA E CONSULTORIA CÍVEL,
TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA

SETOR 7:
Sistemas de gestão de pessoas com
equipamentos de gerenciamento de acesso com
reconhecimento facial. O que se tem de mais
moderno em hardware e software e sistemas de
última geração gerenciados em nuvem.

 
Fábio Merjado: (41) 98419-2923

E-mail: comercial@setor7.com

PROTECTA:
Empresa nacional fornecedora de coletes
balísticos e serviço gratuito de destruição de
coletes vencidos, com bonificação de 3 novos
coletes a cada 100 coletes destruídos.

 
Viviane Bonatelli: (11) 98352-9895

E-mail: viviane.munoz@protecta.net.br

MÊNTORE BANK
Banco Digital que oferece solução inovadora para
pagamento da folha de forma simples, ágil e
segura, conectando as melhores soluções
financeiras, de crédito, benefícios e seguros para
empresas e seus colaboradores. Simplifica e
monetiza o ecossistema das empresas.

 
Diogo Didini: (11) 94487-9236

E-mail: diogo.didini@mentorebank.com.br
 

LGPD E GESTÃO ÁGIL

LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS
DANNEMANN SIEMSEN: 
Trabalham com a defesa da propriedade industrial
e intelectual, com diversas equipes de experts.
Com um time de técnicos e parceiros externos
altamente especializados em segurança da
informação, infraestrutura de TI, processos e
implementação da Lei Geral de Proteção de Dados
- LGPD.
 
Dr. Carlos Eduardo Eliziario de Lima: 
(11) 2155-9506
E-mail: carlos.eduardo@dannemann.com.br
 

Conheça os produtos e serviços que 
podem fazer a diferença na sua empresa! Venha fazer parte deste grande negócio!
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