Contratos
Nº do Contrato Nº do
Processo

Modalidade

Empresa

Objeto

00021/2018

1383/2018-53

Pregão Eletrônico

00020/2018

1395/2018-88

Pregão Eletrônico

00019/2018

1239/2018-17

Pregão Eletrônico

00018/2018

1872/2018-13

Dispensa de Licitação

00017/2018

0870/2018-07

Pregão Eletrônico

00016/2018

0852/2018-17

Dispensa de Licitação

00015/2018

0069/2018-53

Dispensa de Licitação

00014/2018

1114/2018-97

Dispensa de Licitação

00013/2018

0390/2017-57

Pregão Eletrônico

PICK-UP CENTER
Serviços de manutenção
TECNOLOGIA EM PICK-UP S E preventiva e corretiva de
CAMINHÕES LTDA.-ME
veículos automotores e
assistência de socorro
mecânico, elétrica, troca de
lubrificantes, fluídos de freio,
filtros, lanternagem em geral, ar
condicionado, borracharia,
vidraçaria, capotaria, tapeçaria e
pintura, com fornecimento de
peças originais dos fabricantes
dos veículos e de materiais e
acessórios necessários ao
perfeito funcionamento dos
veículo pertencentes a
EMBRATUR
AMERICA GLOBAL
Serviços contínuos de
COMERCIAL E
transporte de cargas,
TRANSPORTES- EIRELI - EPP encomendas e mudanças
nacional, terrestre, para atender
as necessidades da EMBRATUR
Instituto Brasileiro de Turismo.
H & L PROMOÇÕES E
Contratação de serviços de
EVENTOS EMPRESARIAIS
receptivo na cidade de São
EIRELI
Paulo, voltados ao atendimento
de operadores e agentes de
viagens ou compradores
coorporativos de maior potencial
de negociação para compra.
SERVICO FEDERAL DE
A contratação de serviços de
PROCESSAMENTO DE DADOS emissão de certificados digitais,
- SERPRO
dentro das especificações e
normas do ICP - Brasil, a fim de
atender às necessidades da
EMBRATUR.
POSTAL TRANSPORTADORA Contratação de empresa
DE CARGAS URGENTES LTDA especializada para prestação de
serviços de transporte aéreo de
cargas e encomendas, pelo
sistema porta-à-porta, em âmbito
internacional, com
acompanhamento on-line pelo
período de 12 (doze) meses,
prorrogáveis, incluindo todos os
percursos, procedimentos,
operações e desembaraços
necessários deste à retirada até
a entrega dos bens e produtos
no local designado, para atender
as necessidades da EMBRATUR
POSTO Z+Z 314 SUL LTDA
Contratação de empresa
distribuidora ou do comércio
varejista de combustível para
fornecimento de gasolina
comum, etanol e óleo diesel
comum para os veículos oficiais
pertencentes à frota da
EMBRATUR e do Grupo
Gerador à diesel de Energia
Elétrica Emergencial, por
demanda, instalado no EdifícioSede.
DF TURISMO E EVENTOS
Contratação de serviços de
LTDA
agenciamento de viagens para
voos domésticos.
SERVICO FEDERAL DE
Contratação de serviços de
PROCESSAMENTO DE DADOS emissão de certificados digitais,
- SERPRO
dentro das especificações e
normas ICP - Brasil.
FR2 COMÉRCIO DE
A aquisição de materiais
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA hidráulicos, elétricos, pinturas,
acabamentos, equipamentos,
acessórios e ferramentas
necessários à manutenção
preventiva e corretiva do edifíciosede da EMBRATUR e depósito
de material promocional,
conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no
Edital do Pregão identificado no
preâmbulo e na proposta
vencedora, os quais integram
este instrumento, independente
de transcrição (LOTE 4)

Vigência
20/11/2018 à 20/11/2019

29/10/2018 à 29/10/2019

24/09/2018 à 23/11/2018

19/09/2018 à 19/09/2019

06/09/2018 à 06/09/2019

20/08/2018 à 20/08/2019

10/08/2018 à 06/02/2019

03/07/2018 à 03/07/2019

26/06/2018 à 26/06/2019

00012/2018

0390/2017-57

Pregão Eletrônico

00011/2018

0390/2017-57

Pregão Eletrônico

00010/2018

0390/2017-57

Pregão Eletrônico

00009/2018

1760/2017-73

Pregão Eletrônico

00008/2018

0174/2018-92

Pregão Eletrônico

00007/2018

0539/2017-06

Pregão Eletrônico

00006/2018

0409/2018-46

Inexigibilidade

00005/2018

0495/2017-14

Pregão Eletrônico

00004/2018

0084/2018-00

Pregão Eletrônico

00003/2018

1983/2017-31

Pregão Eletrônico

00002/2018

1429/2017-53

Pregão Eletrônico

FERRAGENS LIDER GAMA
A aquisição de materiais
COMÉRCIO E SERVICOS LTDA hidráulicos, elétricos, pinturas,
EPP
acabamentos, equipamentos,
acessórios e ferramentas
necessários à manutenção
preventiva e corretiva do edifíciosede da EMBRATUR e depósito
de material promocional.
FENIX MATERIAIS DE
A aquisição de materiais
CONSTRUÇÃO 168DF LTDA
hidráulicos, elétricos, pinturas,
ME
acabamentos, equipamentos,
acessórios e ferramentas
necessários à manutenção
preventiva e corretiva do edifíciosede da EMBRATUR e depósito
de material promocional
FERRAGENS LIDER GAMA
Aquisição de materiais
COMÉRCIO E SERVICOS LTDA hidráulicos, elétricos, pinturas,
EPP
acabamentos, equipamentos,
acessórios e ferramentas
necessários à manutenção
preventiva e corretiva do edifíciosede da EMBRATUR e depósito
de material promocional.
QUADRO CONSTRUÇÕES E
Contratação serviços
ESTUDOS TECNICOS EIRELI
continuados de coleta,
transporte, tratamento e
disposição final dos resíduos
sólidos orgânicos e
indiferenciados gerados nas
dependências da Embratur
IMUNIZAR CLINICA DE
A contratação de empresa
VACINAS LTDA-EPP.
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 2018.
MEMORA PROCESSOS
A contratação de serviços para o
INOVADORES S.A
Fornecimento de Suporte
Técnico, atualização e garantia
das ferramentas para
virtualização de servidores de
redes "VMware vSphere
Enterprise Plus With Operations
Management" "vCenter Server
Standard for vSphere", conforme
necessidades da EMBRATUR.
EMPRESA BRASIL DE
Tendo por objeto a publicidade
COMUNICAÇÃO S.A. - EBC
legal impressa e /ou eletrônica a
fim de atender às necessidades
da EMBRATUR.
ARCADE TECNOLOGIA DE
A contratação de empresa
PROJETOS E ENGENHARIA
especializada para prestação de
LTDA
serviços de instalação,
manutenção e remanejamento
de pontos lógicos e elétricos,
com o fornecimento de todo o
material necessário para
execução dos serviços. Além
disso a contratação prevê o
fornecimento de patch e line
cords, bem como serviços de
manutenção e organização de
rack de dados e de telefonia
JULIA TUR LOCADORA DE
Contratação de empresa
VEICULOS E TURISMO EIRELI responsável pela execução de
-ME
serviços de receptivo, na cidade
de São Paulo, voltados à
operação de viagens de
familiarização/incentivo para 40
(quarenta) operadores
compradores, agentes de
viagens e operadores de
turismo, convidados pela
EMBRATUR, BRAZTOA e Reed
Exhibition.
SINGULAR TECNOLGIA DA
A contratação de Plataforma de
INFROMAÇÃO LTDA
Rede de Distribuição de
Conteúdo Descentralizada, não
intrusiva, para aceleração de
aplicações e distribuição de
conteúdo na web, detecção e
mitigação de ameaças web e
bloqueio de acessos não
legítimos, contemplando
serviços de configuração e
implantação, manutenção e
suporte técnico, e treinamento
ELDEX DISTRIBUIDORA DE
Contratação de empresa
JORNAIS E REVISTAS LTDA
especializada no fornecimento
de jornais e revistas para
atender à demanda da
EMBRATUR Instituto Brasileiro
de Turismo

26/06/2018 à 26/06/2019

26/06/2018 à 26/06/2019

26/06/2018 à 26/06/2019

23/05/2018 à 23/05/2019

03/05/2018 à 03/10/2018

27/04/2018 à 27/04/2019

03/06/2018 à 03/06/2022

05/04/2018 à 05/04/2019

29/03/2018 à 29/05/2018

04/04/2018 à 04/04/2019

23/02/2018 à 23/02/2019

00001/2018

1685/2017-41

Adesão Ata de Registro
de Preço

VOETUR TURISMO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

Contratação de serviços de
15/02/2018 à 15/02/2019
agenciamento de viagens para
voos regulares internacionais e
domésticos não atendidos pelas
companhias aéreas
credenciadas, destinados aos
órgão e entidades da
Administração Pública Federal.

