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VISANDO A SUA SEGURANÇA E 

CONFORTO. 



HISTÓRIA DA LTMSEG 

Seus fundadores Leandro Lucas  de  Oliveira, 

profissional com experiência de  mais de  10 anos  

no  ramo   de  segurança  eletrônica, responsável 

por todo procedimento técnico e Thalia 

Cavalcante dos Santos responsável por todo 

processo comercial, administrativo e financeiro da 

empresa. Sempre  procurando se aperfeiçoarem e  

se atualizarem com as novas tecnologias.  

Contamos com profissionais  altamente 

qualificados, capacitados para executar cada tipo 

de serviço que oferecemos.  Eficiência desde  o 

atendimento até  a prestação de serviços.   

 



Conheça nossos serviços: 

CFTV/Câmeras 

— 
um sistema de televisão que 
transmite sinais de câmeras 
localizadas, em um ou mais ponto 
de visualização, tendo também a 
possibilidade de acesso remoto, ou 
seja, de onde estiver poderá 
acessar a transmissão da câmera 
através de um Smartphone. 

Proteção 
Perimetral  

— 
Tem como função evitar 
invasão de indivíduos em 
propriedades, causando 
descarga elétrica caso 
alguém tente invadir. 

Controle de Acesso 

— 
Sua principal função é limitar o 
acesso de pessoas, por isso é 
bastante utilizado no setor 
público e no privado. Ele cuida 
da segurança de prédios, 
comércios, indústrias, 
condomínios, entre outros 
lugares. 

Central de Alarme 

— 
É a discadora que tem a 
responsabilidade de fazer a 
comunicação do disparo do 
alarme com os fones 
cadastrados para receber a 
ligação no caso de uma 
invasão 



Conheça nossos serviços: 

Fechaduras 
Elétricas/Eletrônicas— 
A elétrica é mais simples em relação á 
eletrônica, pois depende apenas de um 
controle através de um único botão de 
acionamento para sua abertura. Podendo 
também ser aberta a distância, somente 
acionando um botão no interfone. As 
fechaduras eletrônicas há diversos modelos, as 
mais simples com senha digital numérica em 
um teclado externo até as mais modernas com 
identificação biométrica. 

Portão Automático 

— 
é muito recomendado pois além 
da praticidade em não ter que 
sair do veículo para abrir e 
fechar o portão, também 
garante maior segurança, pois 
somente um acionando no 
controle remoto ele irá se abrir 
ou fechar. 

Central de 
Interfones/Porteiro 
Eletrônico 
— 
Através dele os respectivos 
usuários conseguem 
comunicar-se a consideráveis 
distâncias. É mais utilizado para 
a comunicação entre visitantes, 
porteiro e moradores. 

Antena Digital 

— 
Serve para capturar o sinal 
dos canais abertos 
transmitidos na televisão. 

. 



Pontos fortes que fazem a LTMSEG ser 

diferenciada no mercado: 

— 

Qualidade  
Só trabalhamos com produtos de qualidade. 

— 

Responsabilidade e Comprometimento 
Responsabilidade e comprometimento desde o atendimento 

até a finalização do serviço.   

— 

Fidelizamos nossos Clientes 
Muitos clientes nos falaram sobre a dificuldade que tinham 

em conseguir uma empresa que prestasse um serviço de 

qualidade  e que respeitasse  os prazos. E que hoje 

conseguem tudo isso com a LTMSEG.  

www.ltmsegeletronica.com 



Contrato de Manutenção Preventiva 

Mais praticidade 

— 

O Cliente tem direito a uma 

visita preventiva mensal. E 

sempre que houver algum 

defeito  no sistema 

contratado , o mesmo poderá 

solicitar o reparo, sem custo 

adicional 

1  

Valores 
O valor do contrato é de acordo 
com os sistemas que pretende 

incluir, quantidade de 
apartamentos (especialmente 

para condomínios), atendimento 
de plantão ( atendimento 

emergencial até as 00:00, que 
poderá ser acrescentado na 
mensalidade do contrato ou 
cobrado a parte caso surja 

alguma emergência. ). 

2 

Por que o contrato? 

— 
Além de ter um atendimento 

personalizado, há maior 
tranquilidade por parte do 

cliente por ter uma empresa 
especializada nesses serviços 
para qualquer momento que 

for necessário 
. 
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www.ltmsegeletronica.com 



Atendemos também sem contrato: 

Valores 

— 

R$160,00 (zona norte e 
Guarulhos) 

R$ 180,00 (demais 
localizações) 

 
Será realizado  o reparo 

necessário no sistema 
com defeito.  

Visita 

Técnica  
Valores 

— 
Para instalação deverá 

ser solicitado um 
orçamento.  Um técnico 
comparecerá no local e 

irá verificar a necessidade 
do cliente e detalhes para 

elaborar o orçamento, 
com um prazo máximo de 

24horas. 

Instalação 

www.ltmsegeletronica.com 



Sandra 
Sindica 
 
— 

Tenho contrato com essa empresa. 
E todas as vezes que solicitamos a visita de um técnico prontamente somos atendidos. 

Inclusive a quantidade dos equipamentos que eles trabalham são de excelência qualidade , 
câmeras com alta definição de imagem. Empresa idônea e proprietários muito educados, 

atenciosos e respeitadores. 
É uma empresa de total comprometimento com o trabalho. Só tenho que agradecer por 

excelente trabalho em meu condomínio. 

Depoimentos de alguns clientes que antedemos: 

www.ltmsegeletronica.com 



Helena   
Sindica 
 
— 

Gosto muito do trabalho da empresa, sempre que preciso chamo ele. Já indiquei para vários 
outros síndicos. 

 

www.ltmsegeletronica.com 



Tânia   
Sindica 
 
— 

Empresa boa, confiável. 
Recomendo. 

 

www.ltmsegeletronica.com 



Entre em contato: 
 
     (11) 99374-3203/ 96839-5488 
     www.ltmsegeletronica.com / ltmsegeletronica@gmail.com 
Instagram: @ltmseg 
Fanpage: @ltmseg 

Atendimento na zona norte, leste, sul, 
Guarulhos e Arujá 

http://www.ltmsegeletronica.com/
http://www.ltmsegeletronica.com/
mailto:ltmsegeletronica@gmail.com



