
Nº Contrato Nº Processo Objeto Contratada Valor

001/2019 165/2018

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, sem mão 

de obra exclusiva, em serviços de logísticas de transporte multimodal de carga 

fracionada, por demanda, incluindo coleta, remessa e, caso necessário, redespacho, em 

âmbito nacional, de encomendas e cargas (equipamentos e demais materiais), com 

fornecimento de embalagens.

AMÉRICA GLOBAL 

COMERCIAL E 

TRANSPORTES EIRELI 

 R$           299.681,15 

002/2019 165/2018

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, sem mão 

de obra exclusiva, em serviços de logísticas de transporte multimodal de carga 

fracionada, por demanda, incluindo coleta, remessa e, caso necessário, redespacho, em 

âmbito nacional, de encomendas e cargas (equipamentos e demais materiais), com 

fornecimento de embalagens.

ÁQUILA TRANSPORTE DE 

CARGAS LTDA
 R$           445.286,18 

003/2019 365/2018
Prestação de serviços de abastecimentos de água e de esgotamento sanitário para as 

unidades usuárias das Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN.

Companhia de Água e 

Esgotamento Sanitário e 

Saneamento - CASAN 

6.272,40R$                

004/2019 366/2018 Prestação de serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitário.

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMPO GRANDE - 

COMPANHIA DE ÁGUAS 

GUARIROBA 

4.533,84R$                

005/2019 065/2018

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação de 

solução para a Gestão de Bens Patrimoniais, baseada na tecnologia RFID (Identificação 

por Rádio Frequência).

IBIAEON CONTABILIDADE, 

CONSULTORIA 

PATRIMONIAL, 

AVALIAÇÕES E 

INFORMÁTICA LTDA EPP

1.961.350,00R$        

006/2019 465/2017

Contratação de empresa especializada para fornecimento Solução de ampliação da 

maturidade de ambiente computacional envolvendo a implantação e operação Central 

de Suporte Técnico.

GLOBALWEB 

OUTSOURCING DO BRASIL 

LTDA.

3.508.018,80R$        

007/2019 122/2018

Contratação de empresa especializada na prestação do serviço gráfico de confecção, 

sob demanda, de carimbos refis e borrachas de diversos tamanhos, para atender a sede 

da empresa Telecomunicações Brasileira S.A. - TELEBRAS.

HBL CARIMBOS E PLACAS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

19.175,00R$              

CONTROLE DE CONTRATOS 2019



008/2019 482/2016
Contrato CCER e CUSD nº 0136/2018 junto a CEB de fornecimento de energia elétrica 

ao COPE-S Brasília-DF.
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. 1.800.000,00R$        

009/2019 162/2017

Serviços de Infraestrutura de Redes de Fibras Ópticas para realização de projetos e  

implantação de rede na Região Norte (estados do Acre, Amazonas, Amapá, Para, 

Rondânia, Roraima e Tocantins).

META

EMPREENDIMENTOSE 

SERVIÇOSL TODA

1.707.470,31R$        

010/2019 388/2018

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 

equipamentos multifuncionais novos, sem uso, não recondicionadas e em linha de 

produção, com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de todas as peças, 

partes ou componentes necessários, bem como todos os suprimentos e materiais de 

consumo de primeiro uso, não reciclado e não remanufaturado, exceto papel, para a 

sede da Telebras e suas regionais.

TECHNOCOPY SERVICE 

EIREL
614.998,80R$           

011/2019 305/2018

Contratação de empresa especializada para fornecimento de 3 licenças da Suite Adobe 

Creative Cloud for Teams + Adobe Stock, visando atendimento de necessidadesd a área 

de Marketing da Telebras. A aquisição,e specificamente, do software da fabricante 

Adobe visa a manutenção da compatibilidade da base já instalada.

CGK SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO
48.990,00R$              

012/2019 245/2018

CONSTRUÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA DE SUPORTE A ESTAÇÃO DE ACESSOS 

GATEWAY/FLORIANÓPOLIS/SCE O CVO DA BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS, DE 

ACORDO COM O PROMETO EXECUTIVO ELABORADO PELA TELEBRAS.

RADIANTE ENGENHARIA 

DE

TELECOMUNICAÇÕESL 

TODA

248.107,18R$           

013/2019 402/2018 Aquisição de material de escritório - Papel.
D&F COMÉRCIO DE 

PAPÉIS EIRELl-EPP
20.073,60R$              

014/2019 63/2019

Disponibilização à CONTRATANTE de proceder consultas de pretendentes à obtenção 

de créditos junto à ela, bem como de efetuar registros de nomes de seus clientes 

impontuaís. no banco de dados do SPC - Serviço de Proteção ao Crédito da 

CONTRATADA, de âmbito nacional.

CÂMARA DE DIRIGENTES 

LOJISTAS DISTRITO 

FEDERAL

9.354,00R$                

015/2019 303/2018

Contratação de empresa especializada, para serviços de suporte on-site e manutenção 

de hardware e software, com fornecimento integral de peças de reposição, para 

atendimento das necessidades das regionais e da sede da TELEBRAS.

SEAL TELECOM 

COMERCIO E SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES SA.

630.000,00R$           

016/2019 157/2018
Contratação de área interna para abrigar equipamentos das estações metropolitanas 

nas cidades de Brasília/DF, Curitiba/PR, Maceió/AL, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS - 

CORREIOS

315.649,80R$           



017/2019 465/2016

Contratação de empresa especializada para realização de serviço de comissionamento, 

incluindo testes integrados de todos os sistemas de infraestrutura crítica, bem como 

assessoria técnica para o início das operações dos equipamentos de infraestrutura, nas 

obras de construção do CENTRO DE OPERAÇÕES ESPACIAL DE BRASÍLIA (COPE P) e do 

CENTRO DE OPERAÇÕES ESPACIAL DO RIO DE JANEIRO (COPE S), para atender ao 

projeto do Satélite Brasileiro Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas – 

SGDC. 

ACECO TI S.A. 2.014.617,00R$        

018/2019 126/2019
O presente Contrato tem por objeto o patrocínio do 11º Encontro Nacional de 

Provedores - ABRINT 2019.
ABRINT 50.000,00R$              

019/2019 187/2018

Contratação de serviços especializados para documentação, análise de riscos, 

planejamento, seguro e execução da movimentação física dos equipamentos do o 

Contêiner Seguro Data Center para o COPE-P, envolvendo desinstalação dos 

equipamentos, desmontagem de mobiliário técnico, transporte seguro, remontagem e 

reinstalação, fornecimento de materiais, como todos os padrões de qualidade e 

garantia previstos.

TECNOCOMP 

TECNOLOGIA E SERVIÇOS
365.000,00R$           

020/2019 481/2016

Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamento 

de informática, consistente em 03 (três) Scanners - 60 ppm e 01 (uma) Mesa 

Digitalizadora - A3, para atendimento das necessidades da sede da TELEBRAS, de 

acordo com as especificações cosntantes do Termo de Referência e seus Anexos.

METDATA TECNOLOGIA 

DE INFORMAÇÃO EIRELI
13.351,98R$              

TOTAL 14.081.930,04R$     


