Contratos
Nº do Contrato Nº do
Processo

Modalidade

Empresa

Objeto

00034/2017

2480/2017-82

Adesão Ata de Registro
de Preço

00033/2017

2480/2017-82

Adesão Ata de Registro
de Preço

00031/2017

0887/2016-94

Pregão Eletrônico

00030/2017

0246/2017-11

Pregão Eletrônico

00028/2017

0683/2016-53

Pregão Eletrônico

00027/2017

0279/2017-61

Pregão Eletrônico

00026/2017

1150/2017-70

Inexigibilidade

00025/2017

0995/2017-48

Pregão Eletrônico

00024/2017

0286/2017-62

Pregão Eletrônico

00023/2017

0798/2016-48

Pregão Eletrônico

00022/2017

0633/2015-95

Dispensa de Licitação

00020/2017

0899/2014-57

Concorrência

SEAL TELECOM COMÉRCIO E Fornecimento, montagem e
SERVIÇOS DE
instalação de equipamentos
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. audiovisuais para as Salas de
Reunião e Auditório da
EMBRATUR, abrangendo a
montagem de sistemas áudio
com processamento digital, de
videoconferência e
multiconferência, de visualização
de imagens e interatividade, de
automação dos equipamentos e
cenários, com fornecimento de
materiais, serviços, treinamento
e operação assistida.
DELL COMPUTADORES DO
O fornecimento de 150 (cento e
BRASIL LTDA.
cinquenta) unidades de
microcomputadores, cujas
especificações técnicas são
aquelas da proposta formulada
pela CONTRATADA e que
integram, para todos os efeitos,
o presente CONTRATO.
BRASOFTWARE
Contratação de subscrição para
INFORMÁTICA LTDA.
cessão de direito de uso de
softwares aplicativos e de
mensageria, sistemas
operacionais para estações de
trabalho e softwares para
equipamentos servidores, com o
respectivo fornecimento de
licenças e garantia de
atualização das versões.
NETSAFE CORP LTDA.
Renovação de Licenças da
solução de Antivírus, McAfee
System Protection Produtos,
bem como os serviços de
suporte técnico e manutenção,
para um período de 36 (trinta e
seis) meses.
E.B.A DOOR AUTOMAÇÃO
Fornecimento e instalação de 01
LTDA - ME
(uma) porta automática com 02
(duas) folhas fixas e 02 (duas)
folhas móveis na recepção
principal da EMBRATUR.
DECISION SERVIÇOS DE
Aquisição de Servidores de
TECNOLOGIA DA
Rede com alta performance,
INFORMAÇÃO LTDA
disponibilidade, escalabilidade e
segurança, em atendimento a
atualização da infraestrutura
computacional e dos
equipamentos de Tecnologia da
informação da EMBRATUR
FUNDACAO GETULIO VARGAS Contratação de Estudo para
definição de Estratégias
Inovadoras para a Promoção
Turística Internacional.
AMERICA GLOBAL
Contratação de empresa
COMERCIAL E
especializada para a prestação
TRANSPORTES- EIRELI - EPP de serviços contínuos de
transporte nacional terrestre de
cargas, encomendas e
mudanças.
JULIA TUR LOCADORA DE
Contratação de empresa
VEICULOS E TURISMO EIRELI responsável pela execução de
-ME
serviços de receptivo na cidade
de São Paulo.
DIAMOND PROMOÇÕES E
Serviços de Bufê para coffee
EVENTOS LTDA
break
EXPO MUNDO SA
Montagem, organização e
operacionalização de estandes
em feiras e eventos/ações
promocionais voltados a público
estratégico da Embratur nos
mercados internacionais e em
feiras e eventos/ações
promocionais realizados no
Brasil
OGILVY & MATHER BRASIL
Contratação de empresa
COMUNICAÇÃO LTDA
prestadora de serviços de
execução de relações púbicas e
assessoria de imprensa (Europa
e Ásia) para divulgar o Brasil no
exterior enquanto destino
turístico e para divulgar as ações
desenvolvidas pela EMBRATUR
no mercado interno (Brasil).

Vigência
29/12/2017 à 29/12/2018

29/12/2017 à 29/12/2018

04/12/2017 à 04/12/2018

28/11/2017 à 28/11/2018

20/11/2017 à 20/11/2018

07/11/2017 à 07/11/2018

01/11/2017 à 01/11/2018

20/10/2017 à 20/10/2018

25/08/2017 à 25/10/2017

24/08/2017 à 24/08/2018
11/08/2017 à 11/08/2018

01/08/2017 à 01/08/2018

00019/2017

0899/2014-57

Concorrência

00017/2017

1004/2016-63

Pregão Eletrônico

00016/2017

0529/2017-29

Pregão Eletrônico

00015/2017

0899/2014-57

Concorrência

00014/2017

0838/2016-51

Pregão Eletrônico

00013/2017

0838/2016-51

Pregão Eletrônico

00012/2017

0424/2015-41

Concorrência

00011/2017

0424/2015-41

Concorrência

00010/2017

0657/2017-14

Inexigibilidade

00009/2017

0169/2017-07

Inexigibilidade

FSB COMUNICACAO E
PLANEJAMENTO
ESTRATEGICO LTDA.

contratação de empresa
prestadora de serviços de
execução de relações públicas e
assessoria de impressa, para
divulgar o Brasil no exterior
enquanto destino turístico.
DELEALPY INDUSTRIA E
Fornecimento e manutenção, de
COMERCIO DE DIVISÓRIAS E divisórias, portas e
MOBILIARIOS LT
complementos, forros e
luminárias, incluindo a
instalação, remanejamento,
tratamento acústico e
desmontagem.
PETROIL COMBUSTÍVEIS
Fornecimento de gasolina
LTDA
comum, etanol e óleo diesel para
veículos oficiais pertencentes à
frota da EMBRATUR e do Grupo
Gerador à diesel de Energia
Elétrica Emergencial.
IN PRESS ASSESSORIA DE
Contratação de empresa
IMPRENSA E COMUNICAÇÃO prestadora de serviços de
LTDA
execução de relações públicas e
assessoria de imprensa,
referente ao LOTE 3 SEI/EMBRATUR - 0054887 Contrato INSTITUCIONAL, para
divulgar o Brasil no exterior
enquanto destino turístico e para
divulgar as ações desenvolvidas
pela EMBRATUR no mercado
interno (Brasil), conforme
especificações constantes no
Projeto Básico.
IMPERIO SERVIÇOS GERAIS
Contratação de empresa
EIRELI - EPP
especializada para execução de
serviço de revestimento em
parede, compreendendo área
interna e externa, a ser realizado
no edifício sede da EMBRATUR,
com fornecimento de material e
acabamentos, conforme
especificação do Termo de
Referência, Anexo I do
edital. (Item II)
MAANAIN CONSTRUÇÕES E
Contratação de empresa
SERVIÇOS LTDA-ME
especializada para execução de
serviço de pintura em geral em
paredes e
esquadrinhas, compreendendo
área interna e externa, a ser
realizada no
Edi&#56256;&#56624;cio Sede
da EMBRATUR,
com fornecimento de material e
acabamentos, conforme
especificações do Termo de
Referência, Anexo I
do edital. (Item I).
AGÊNCIA CLICK MÍDIA
Contratação de empresa
INTERATIVA S/A
prestadora de serviços de
planejamento, desenvolvimento
e execução de soluções de
comunicação digital, a serem
realizados na forma de execução
indireta, sob o regime de
empreitada por preço unitário,
conforme especificações
constantes neste Contrato.
TALK COMUNICAÇÃO
Contrato tem por objeto a
INTERATIVA LTDA
contratação de empresa
prestadora de serviços de
planejamento, desenvolvimento
e execução de soluções de
comunicação digital, a serem
realizados na
forma de execução indireta, sob
o regime de empreitada por
preço unitário, conforme
especificações constantes neste
Contrato.
AMANA KEY
Contratação do curso APG
DESENVOLVIMENTO E
Compacto Programa de Gestão
EDUCAÇÃO LTDA
Avançada, a ser ministrado pelo
Centro de Educação e
Desenvolvimento da AmanaKey, com duração 03 (três) dias
integrais, totalizando 30 horas, a
ser realizado em Brasília/DF, no
CICB Centro Internacional de
Convenções do Brasil.
SERVICO FEDERAL DE
CONTRATAÇÃO DE
PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE EMISSAO DE
- SERPRO
CERTIFICADOS DIGITAIS,
DENTRO DAS
ESPECÍFICAÇÕES E NORMAS
DO ICP-BRASIL.

01/08/2017 à 01/08/2018

21/07/2017 à 21/07/2018

04/08/2017 à 04/08/2018

27/06/2017 à 27/06/2018

12/06/2017 à 12/06/2018

09/06/2017 à 09/06/2018

01/06/2017 à 01/06/2018

01/06/2017 à 01/06/2018

19/05/2017 à 19/05/2018

11/05/2017 à 11/05/2018

00008/2017

1316/2016-77

Pregão Eletrônico

00007/2017

1129/2015-11

Adesão Ata de Registro
de Preço

00006/2017

0157/2017-74

Inexigibilidade

00005/2017

1444/2016-11

Pregão Eletrônico

00004/2017

0734/2014-85

Adesão Ata de Registro
de Preço

00003/2017

0018/2017-41

Dispensa de Licitação

00002/2017

0173/2016-86

Adesão Ata de Registro
de Preço

CAIO COELHO MOMM- EPP

Contratação de empresa
especializada para aquisição e
aplicação da vacina contra o
vírus da gripe Trivalente - A
(H1N1) e Sazonal (H3N2 e B),
aos colaboradores da
EMBRATUR para o ano 2017.
B2IT SERVIÇOS DE
. Contratação de soluções
MULTIMIDIA E TELECOM LTDA integradas para a segurança de
- ME
ativos patrimoniais e de
dependências e para o
monitoramento e o controle de
acesso de pessoas e de objetos,
incluindo a instalação, o
treinamento, o suporte e a
manutenção necessários.
MSCORTELLA CONSULTORIA Contratação de palestra com
EIRELI
duração de até 1h30m (uma
hora e trinta minutos) sobre o
tema DA OPORTUNIDADE AO
ÊXITO: Mudar é complicado?
Acomodar é perecer!
JULIA TUR LOCADORA DE
Contratação de empresas
VEICULOS E TURISMO EIRELI responsáveis pela execução de
-ME
serviços de receptivo, na cidade
de São Paulo.
INFOSEC TECNOLOGIA DA
Contratação de empresa
INFORMAÇÃO LTDA
especializada para fornecimento
e instalação da Solução de rede
local sem fio (WLAN), incluindo,
treinamento para
operacionalização da solução,
bem como execução de serviços
de planejamento, implementação
e testes, além de transferência
de conhecimentos e operação
assistida, com garantia
(manutenção e suporte técnico)
EMPRESA BRASILEIRA DE
Prestação de serviços e vendas
CORREIOS E TELEGRAFOS
de produtos, a fim de atender às
LTDA
necessidades da EMBRATUR.
TRIPS PASSAGENS E
Contratação de serviços de
TURISMO LTDA
agenciamento de viagens para
voos regulares internacionais e
domésticos não atendidos pelas
companhias aéreas
credenciadas, destinados aos
órgãos e entidades da
Administração Pública Federal

19/04/2017 à 19/10/2017

26/04/2017 à 26/04/2018

05/04/2017 à 05/04/2018

31/03/2017 à 31/05/2017

31/03/2017 à 31/03/2018

22/03/2017 à 22/03/2022

14/02/2017 à 14/02/2018

