ACTION CARGO
ACTION CARGO - ACTION Agenciamento de Cargas Ltda.
RUA LAPLACE, 74 - 2º e 3º ANDAR, BROOKLIN
Contato: Felipe Cabral fcabral@actioncargo.com.br; Loraine Alonso lalonso@actioncargo.com.br
Tel.: (11) 2124-7244
Website: www.actioncargo.com.br
Classificação: aduana, armazenagem, assessoria, assessoria em importação / exportação, auditoria /
consultoria, desembaraço alfandegário, logística, logística aeronáutica, transporte, exportação, exposições,
feiras, importação

AEL
AEL SISTEMAS S.A
AV. SERTÓRIO, Nº 4.400 - BAIRRO JARDIM FLORESTA
Contato: Fernando Ikedo fikedo@ael.com.br
Tel.: (51) 3014-6728
Website: www.ael.com.br
Classificação: aeronave remotamente pilotada / ARP / RPA, equipamento de visão noturna, embarcações não
tripuladas, aeróstatos, câmeras de visão noturna, câmeras termais, sistemas de armas, aviônicos, veículos
aéreos não tripulados (VANT), VANT - fabricantes, equipamentos de vigilância eletrônica, identificação por rádio
frequência, estação de armas, sistemas espaciais, simuladores, RFID, satélites, satélites - partes e peças,
sistemas de suprimento de energia para satélites

AEQ
AEQ Aliança Eletroquímica Ltda.
RUA ARNALDO PERINE, N°457 - BAIRRO FLORESTAL ( Matriz: Rodovia dos Tamoios, Estrada
Municipal do Viradouro S/N - Jacareí/SP CEP 12315-020) --- ( Escritório Comercial: Av. Brigadeiro
Faria Lima S/N - São José dos Campos/SP CEP 12227-000)
Contato: Roberto Miscow (commercial@aeqaeroespacial.com.br)
Tel.: (41) 3512-8200 / (12) 3904-3500
Website: www.aeqaeroespacial.com.br
Classificação: ácido perclórico, bombas, perclorato de amônio, bombas aéreas, perclorato de potássio, bombas
aéreas de exercício, perclorato de sódio, bombas de fins gerais, bombas de fragmentação, bombas de
penetração, ácido pícrico, cabeças de guerra, explosivos, espoletas de impacto mecânico, foguetes, granadas,
granadas 60mm, granadas 81mm, munições não letais, munições pesadas, projeto e desenvolvimento de
armamento, sub-calibres para morteiros

AERNNOVA ENGENHARIA
AERNNOVA AEROSPACE DO BRASIL LTDA
AV. Dr. SEBASTIÃO HENRIQUE DE CUNHA PONTES, 4.810, PARQUE INDUSTRIAL
Contato: Heribert Schrage (heribert.schrage@aernnova.com)
Tel.: (12) 3931-8200
Website: www.aernnova.com
Classificação: aeronaves, aeronaves de asa fixa, aeronaves - partes e peças, engenharia de estruturas
aeronáuticas

AEROMOT
AEROMOT Aeronaves e Motores S.A
AV. SERTÓRIO 1988, PORTÃO 8, INFRAERO - HANGAR AEROMOT - SÃO JOÃO
Contato: João Claudio Jotz (jjotz@aeromot.com.br)
Tel.: (51) 3357-8500
Website: www.aeromot.com.br
Classificação: aviônicos, manutenção aeronáutica / manutenção de aeronaves

AEROTRON
AEROTRON Indústria e Comércio Ltda.
RUA BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS, Nº 50 - SANTA RITA DE CÁSSIA
Contato: Carlos Osório Camara Reis (carlos.camara@aerotron.com.br)
Tel.: (35) 3621-6197 / Carlos Camara (35) 98853-4633
Website: www.aerotron.com.br
Classificação: armamento leve, manutenção de helicópteros, serviços aeronáuticos (helicópteros)

AGRALE
AGRALE S/A.
ESTRADA FEDERAL, BR 116 - KM 145, nº 15.104 - BAIRRO SÃO CIRO
Contato: Jefferson Zampieri (jzcosta@agrale.com.br)
Tel.: (54) 3238-8001 / Flavio Crosa - fcrosa@agrale.com.br, Secretária: Vandra (54) 3238-8040 /
(54) 8407-8040
Website: www.agrale.com.br
Classificação: moto bombas, geradores e iluminação, veículos militares sobre rodas / viaturas sobre rodas,
veículos policiais / viaturas policiais, viaturas especializadas, motores para embarcações, propulsão /
propulsores navais

AGUSTA WESTLAND
AGUSTA WESTLAND do Brasil Ltda.
AV. ALBERTO JACKSON BAYTON, 2784 - JD SANTA FÉ
Contato: Secondo Viglieno( secundo.viglieno@agustawestland.com)
Tel.: (11) 3601-2269 / agustawestland RIO DE JANEIRO (agustawestlandrj@agustawestland.com) /
agustawestland SÃO PAULO agustawestland@agustawestland.com
/alexandra.pigalha@agustawestland.com
Website: www.agustawestland.com
Classificação: aeronaves, aeronaves de asa rotativa, helicópteros, manutenção de helicópteros, serviços
aeronáuticos (helicópteros)

AIRBUS BRASIL
AIRBUS BRASIL NEGÓCIOS AEROESPACIAIS LTDA
RUA OLAVO FONTOURA, 1078 - SETOR C - LOTE 3 - AEROPORTO DE MARTE - SANTANA
Contato: VITOR COUTINHO vitor.coutinho@airbus.com
Tel.:
Website: www.airbus.com
Classificação:

AIRBUS SLC BRASIL
AIRBUS DS - Soluções e Comunicações Críticas Ltda
AV. LAVANDISCA, 777 / CJ. 32, MOEMA
Contato: Nicolau Alves Sebastião nicolau@skmtech.com.br
Tel.: (11) 2495-2003
Website: www.securelandcommunications.com
Classificação: centro integrado de comando e controle, antenas, conectores de RF, criptografia, sistemas de
comando e controle, sistemas de comunicação, comunicações seguras, sistemas de radio comunicação
troncalizados Tetra e Tetrapol, identificação por rádio frequência, equipamentos de RF / transceptor de RF,
telecomunicações, 4g / lte seguro, sistema de informação geográfica

AIRSHIP DO BRASIL
AIRSHIP DO BRASIL Indústria Aeronáutica Ltda.
RUA CHRISTIANO RODRIGUES MACHADO 10, GALPÃO 1,2,3 - JD. REAL
Contato: Romulus Antonio F. Lopes (romulus@adb.ind.br)
Tel.: (16) 2106-8602 / Paulo Caleffi (caleffi@tbl.com.br) / Caio (caiof@adb.ind.br)
Website: www.adb.ind.br
Classificação: balões de vigilância, data-link em balões, aeróstatos, balões, logística aeronáutica, plataformas
mais leves que o ar para múltiplos usos

AKAER
AKAER ENGENHARIA LTDA.
AV. CESARE MONSUETO GIULIO LATTES, 501 – DISTRITO DE EUGÊNIO DE MELO
Contato: Ricardo Asa (ricardo.ichiro@akaer.com.br) Sami Hassuani
(sami.hassuani@akaer.com.br) (12) 99734-0399
Tel.: (12) 2139-1100
Website: www.akaer.com.br
Classificação: aeronaves, aeronaves de asa fixa, engenharia aeroespacial, engenharia de estruturas
aeronáuticas, engenharia de sistemas aeronáuticos, projetos aeroespaciais, serviços aeronáuticos (asa fixa)

ALGEMAS BRASIL
ALGEMAS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403 JARDIM MONTERREY
Contato: Pietra Procópio Castro Pasquali (pietra@algemasbrasil.com.br)
Tel.: (41) 3657-0209
Website: www.algemasbrasil.com.br
Classificação: equipamento de segurança, equipamento de proteção policial

ALLTEC
ALLTEC Componentes em Materiais Compostos Ltda.
RUA MOXOTÓ, 456 - CHACÁRAS REUNIDAS
Contato: Alcides Aparecido de Souza (alcides.souza@allteccomposites.com.br)
Tel.: (12) 3931-4178
Website: www.allteccomposites.com.br
Classificação: manutenção aeronáutica / manutenção de aeronaves

ALTAVE
ALTAVE Indústria, Comércio e Exportação de Aeronaves LTDA.
Parque Tecnológico de São José dos Campos - CE2 - 1102 / Avenida Doutor Altino Bondensan, 500
- Distrito de Eugênio de Melo
Contato: Leonardo Mendes Nogueira (lmnogueira@altave.com.br) / (12) 99737-3370
Tel.: (12) 3913-5900 / 3947-3076
Website: www.altave.com.br
Classificação: aeronave remotamente pilotada / ARP / RPA, balões de vigilância, data-link em balões,
aeróstatos, veículos aéreos não tripulados (VANT), VANT - fabricantes, balões, plataforma para monitoramento e
vigilância em balões, repetidor rádio baseado em balões, sistemas de rádio enlace baseado em balões,
plataformas mais leves que o ar para múltiplos usos

AMAZUL
AMAZUL - Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A
AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 1847 - BUTANTÃ
Contato: Paulo Ricardo Médici medici@amazul.gov.br
Tel.: (11) 3206-1612
Website: www.amazul.mar.mil.br
Classificação: engenharia nuclear, projetos navais, submarinos

AMTECH
AMTECH Tecnologia Indústria e Comércio Ltda
AV. SHISHIMA HIFUMI, 2911, GALPÃO 1 - URBANOVA
Contato: Mario Silva (mario.silva@amtech-ind.com.br)
Tel.: (12) 3322-1303
Website:
Classificação: aeronaves - partes e peças, forjaria/ usinagem, projeto / simulação de processos de engenharia,
radares

ANACOM
ANACOM Eletrônica LTDA
RUA NAZARET, Nº 807 - BARCELONA
Contato: Jonathan da Cruz Lion jlion@anacom.com.br
Tel.: (11) 3422-4200
Website: www.anacom.com.br
Classificação: calibração e manutenção de equipamentos, Simulação de meios aéreos, Simulação de Combate
Aéreo, Simulação de voo em asa fixa, Simulação de voo em helicóptero, Simulação de voo com VANT (ARP),
Simulação de voo noturno, Simulação de manutenção em aeronave, Simulação de salto com paraquedas,
componentes eletro-eletrônicos, integração de sistemas, ensino, treinamento e formação técnica, Simulação de
meios terrestres, Simulação de defesa antiaérea, Simulação de defesa QBRN, Simulação de apoio de tiro,
Simulação de engajamento tático, Simulação de combate terrestre, Simulação de Meios Navais, Simulação de
sistemas de armas em navios, Simulação de combate naval, Simulação de busca e salvamento, eletrônicos,
Simulação de sistemas de comando e controle, defesa cibernética, Simulação de Guerra Eletrônica, sensores
inerciais, Simulação de Guerra Cibernética, Simulação de operações noturnas / visão noturna, nacionalização de
projetos e componentes, projetos eletro-eletrônicos, Hardware de simulação, integração de sistemas aviônicos,
Software de simulação, C4/I aéreo, C4/I terrestre, C4/I naval, simuladores, Consultoria de projetos de simulação
aérea e treinamento, Consultoria de projetos de simulação terrestre e treinamento, Consultoria de projetos de
simulação naval e treinamento, software, sistemas de controle de vibração

ARES
ARES – Aeroespacial e Defesa S.A
ESTRADA DE SÃO MATEUS, 293 - JD PRIMAVERA
Contato: Priscila Candido priscilla.candido@ares.ind.br
Tel.: (21) 2677-5350
Website: www.ares.ind.br
Classificação: colimadores, equipamento de visão noturna, aparelho de pontaria, câmeras de visão noturna,
câmeras termais, sistemas de armas, foguetes, foguetes de chaff, optrônicos, armamento leve, armamento
pesado, sistemas de combate naval, sistemas de defesa anti-aérea, canhão / canhões, equipamento de auxílio à
navegação, equipamentos navais, estação de armas, estação de armas estabilizada, simuladores, sistemas
lançadores, lança foguetes / lançador de foguetes, projetos navais

ARMA BLINDAGENS
ARMA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA - ARMA BLINDAGENS
RUA OSVALDO NEVOLA, Nº 438 JD. TIETE
Contato: José Antonio Penteado contato@armablindagens.com.br
Tel.: (11) 2155-1714
Website: www.armablindagens.com.br
Classificação: coletes balísticos, coletes balísticos para vestimenta, colete tático, traje antitumulto,
equipamento de proteção individual (EPI), malas, mochilas, uniformes

ATECH
ATECH - Negócios em Tecnologias S.A
RUA DO ROCIO, 313 - 2º ANDAR - VILA OLÍMPIA
Contato: Giacomo Feres Staniscia giacomo@atech.com.br
Tel.: (11) 3103-4600
Website: www.atech.com.br
Classificação: centro integrado de comando e controle, calibração e manutenção de equipamentos, engenharia
nuclear, Simulação de meios aéreos, Simulação de Combate Aéreo, integração de sistemas, ensino, treinamento
e formação técnica, Simulação de defesa antiaérea, Simulação de engajamento tático, sistemas de apoio à
decisão / inteligência, sistemas de armas, gerenciamento de projetos de defesa, data center, Simulação de
sistemas de comando e controle, sistemas de comando e controle, sistemas de comando e controle aéreo,
sistemas de comando e controle naval, sistemas de comando e controle terrestre, defesa cibernética, pesquisa
e desenvolvimento, Simulação de Guerra Eletrônica, sistemas de combate, sistemas de combate aéreo,
sistemas de combate naval, sistemas de combate terrestre, sistemas de defesa anti-aérea, Simulação de Guerra
Cibernética, sistemas de comunicação, comunicações seguras, nacionalização de projetos e componentes,
sistemas espaciais, infraestrutura de TI, integração de sistemas aviônicos, Software de simulação, segurança
cibernética, Centro de treinamento multimissão - tático e estratégico, segurança da informação, C4/I aéreo, C4/I
terrestre, C4/I naval, simuladores, Consultoria de projetos de simulação aérea e treinamento, Consultoria de
projetos de simulação terrestre e treinamento, Consultoria de projetos de simulação naval e treinamento,
sistemas de rádio enlace baseado em balões, software, telecomunicações, acesso seguro à documentos

Ativa International
Ativa International
Rua Áustria, 404
Contato: Bruna da Silva Passos bruna.passos@ativainternational.com
Tel.: (11) 4456-1716
Website: www.ativainternational.com
Classificação:

ATMOS
ATMOS Sistemas Ltda
RUA PALACETE DAS ÁGUIAS, Nº 588 - VILA ALEXANDRIA
Contato: Fábio Haruo Fukuda (fukuda@atmossistemas.com.br) / José Luiz Gomes Novaes
(Comercial) novaes@atmossi
Tel.: (11) 3876-4056
Website: www.atmossistemas.com.br
Classificação: manutenção de eletro-eletrônicos, sistemas de direção de tiro, radares, radar meteorológico,
radar móvel, software

ATRASORB
ATRASORB Indústria Produtos Hospitalares Ltda-EPP (ATRASORB HOSPITALAR)
RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE 683, CONJ. 02 - CIDADE MONÇÕES
Contato: Lucas Vicente (lucas.vicente@atrasorb.com.br)
Tel.: (11) 5521-2076
Website: www.atrasorb.com.br
Classificação: absorvedores de CO2 para atividades subaquáticas, cal sodada

AVIBRAS
AVIBRAS Indústria Aeroespacial S/A
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3,035 - Pq. Martim Cererê
Contato: Brig. Eng. R1 Venâncio Alvarenga Gomes (dcba@avibras.com.br)
Tel.: (12) 3955-6000 / (12) 3955-6200
Website: www.avibras.com.br
Classificação: centro integrado de comando e controle, aeronave remotamente pilotada / ARP / RPA, antenas,
perclorato de amônio, integração de sistemas, explosivos, veículos aéreos não tripulados (VANT), criptografia,
foguetes, VANT - fabricantes, foguetes guiados, sistemas de comando e controle, armamento pesado, pesquisa
e desenvolvimento, sistemas de defesa anti-aérea, veículos militares sobre rodas / viaturas sobre rodas,
sistemas de direção de tiro, mísseis, engenharia aeroespacial, sistemas espaciais, viaturas blindadas, motores
de foguete, simuladores, sistemas lançadores, lança foguetes / lançador de foguetes, sistema de foguetes arterra, sistema de artilharia superfície-superfície, software

AVIONICS SERVICES
AVIONICS SERVICES – A.S. AVIONICS SERVICES S.A.
RUA TIANGUÁ, 136 - VILA MASCOTE
Contato: vernini@avionics.com.br / antonio@avionics.com.br
Tel.: (11) 5031-2801
Website: www.avionics.com.br
Classificação: componentes eletro-eletrônicos, aviônicos, veículos aéreos não tripulados (VANT), projetos
eletro-eletrônicos, integração de sistemas aviônicos, simuladores

AXON CABLE
AXON CABLE - Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda
Av. das Americas, 2480, Sala 111/112, Bloco 2 Victory - Barra da Tijuca
Contato: Sarah Raquel Moesch salesbrazil2@axon-cable.com
Tel.: (21) 3596-8002 / (21) 2146-5156
Website:
Classificação: cabos e conectores eletro-eletrônicos, conectores Micro-D, conectores Nano-D, conectores
hiperfrequência, conectores circulares, soluções em interconexões

BAE Systems
BAE Systems do Brasil LTDA.
SCN QD. 05 BLOCO A - ED. BRASILIA SHOPPING, TORRE NORTE, SALA 426
Contato: Ana Paula Cordeiro (ana-paula.cordeiro@baesystems.com)
Tel.: (61) 3328-0946
Website: www.baesystems.com
Classificação: aeronave remotamente pilotada / ARP / RPA, aeronaves, aeronaves de asa fixa, aviônicos,
veículos aéreos não tripulados (VANT), foguetes, VANT - fabricantes, veículos terrestres não tripulados,
construção naval / embarcações, armamento leve, armamento pesado, sistemas de defesa anti-aérea, veículos
militares sobre rodas / viaturas sobre rodas, mísseis, estação de armas, munições leves, viaturas blindadas,
radar meteorológico, radar móvel, munições pesadas, sistemas lançadores, lança foguetes / lançador de
foguetes, projetos aeroespaciais, serviços aeronáuticos (asa fixa)

BCA
BCA TÊXTIL Ltda.
AV. JUAREZ DE SIQUEIRA B. WANDERLEY, Nº 180
Contato: André Bertin abertin@bcatextil.com.br
Tel.: (12)3903-9933 / (12)8161-5130 André Bertin (12) Rodrigo 7850-8107
Website: www.bcatextil.com.br
Classificação: blindagem / blindagem balística, material balístico / proteção balística

BD Consultoria
BD Consultoria - BARREIRA E DANTE Consultoria e Representações Ltda - ME
RUA MEXICO 111, SL 302, CENTRO
Contato: Dante Serpa Brandão (dante@bdconsultores.com.br)
Tel.: (21) 3285-3209
Website:
Classificação: colimadores, abrigos sustentáveis / abrigos temporários, barracas / tendas, unidades
habitacionais, componentes eletro-eletrônicos, equipamento de visão noturna, aparelho de pontaria, espoletas
de impacto mecânico, assessoria, bombas de sucção e recalque para embarcações, auditoria / consultoria,
gerenciamento de projetos de defesa, optrônicos, armamento leve, geradores e iluminação, sistemas óticos
para aplicações espaciais, logística, coletes salva-vidas, sistemas de defesa anti-aérea, sistemas de
comunicação, logística militar, logística aeronáutica, comunicações seguras, equipamentos de vigilância
eletrônica, containers, mísseis, estação de armas, mísseis ar - ar, mísseis terra - terra / mísseis superfície superfície, mísseis terra - ar / mísseis superfície - ar, cozinhas industriais e equipamentos, imageamento,
monitoramento, mangueiras e tubos para aeronaves, equipamentos para busca e resgate SAR, material de
salvatagem, equipamento de purificação de água, representação comercial, Sistemas de distribuição elétrica,
hospital de campanha / hospital móvel, botes / balsas, compressores especiais para embarcações, equipamento
de detecção de agentes químicos e outros afins, paraquedas, interferência eletromagnética intencional (IEMI),
sistemas de lançamento de carga aérea, sanitário de campanha, sensores aeronáuticos, sensores para detecção
de agentes químicos e plantações ilegais

BERKANA
BERKANA Tecnologia em Segurança Ltda
RUA MACHADO BITTENCOURT, Nº 190, CONJ. 612, VILA CLEMENTINO
Contato: Milton Donizeti Heineke Teixeira (milton@berkana.com.br)
Tel.: (11) 5539-5166
Website: www.berkana.com.br
Classificação: alarmes, sirenes e sensores, armário para guarda de armas, integração de sistemas, Simulação
de defesa QBRN, sistemas de apoio à decisão / inteligência, câmeras termais, gerenciamento de projetos de
defesa, câmera de registro policial, veículos aéreos não tripulados (VANT), equipamento de guerra eletrônica,
veículos terrestres não tripulados, projetos terrestres / projetos de viaturas, sistemas de comando e controle,
sistemas de comando e controle terrestre, sensores inerciais, sistemas de comunicação, comunicações seguras,
equipamentos de RF / transceptor de RF, infraestrutura de TI, inteligência / contraespionagem, robótica,
monitoramento, viaturas especializadas, rastreadores, equipamento de proteção individual (EPI), processamento
digital de imagens, software, telecomunicações, câmeras e vídeo monitoramento, representação comercial, 4g /
lte seguro, equipamento de detecção de agentes químicos e outros afins, interferência eletromagnética
intencional (IEMI)

BIOCINE PRODUÇÕES
BIOCINE PRODUÇÕES EIRELI EPP
RUA VERBO DIVINO, Nº 706 CHÁCARA SANTO ANTÔNIO
Contato: Junior Perini jr@biocine.com.br
Tel.: (11) 5180-4422
Website: www.biocine.com.br
Classificação:

BLUEPEX
BLUEPEX Controle e Segurança em TI Ltda.
R. Wilson Vitorio Coletta, 157 - Jardim Maria Busch Modeneis
Contato: Jefferson Penteado (jpenteado@bluepex.com)
Tel.: (19) 3404-6505
Website: www.bluepex.com
Classificação: telecomunicações

BOMBAS TRIGLAU
BOMBAS TRIGLAU Ind. Com. Ltda
ROD. SC-302, KM 04, Nº 4000 - Caixa Postal 234
Contato: Comandante Lessa (cmtelessa@bombastriglau.com.br)
Tel.: (49) 3563-0677
Website: www.bombastriglau.com.br
Classificação: bombas de sucção e recalque para viaturas, bombas de sucção e recalque para embarcações

BRVANT
BRVANT Soluções de Tecnológicas - RK Indústria e Comércio Ltda.
AV. HENRIQUE PERES, 68, SALA 3 - BRAZ CUBAS
Contato: Rodrigo Kuntz Rangel (rodrigo.kuntz@brvant.com.br)
Tel.: (11) 3565-2591
Website: www.brvant.com.br
Classificação: veículos aéreos não tripulados (VANT), VANT - fabricantes

CBC
CBC - Companhia Brasileira de Cartuchos
AV. HUMBERTO DE CAMPOS, 3220 - Guapituba
Contato: Mariele Aparecida Nonis Munhoz mariele@cbc.combr
Tel.: (11) 2139-8202 / (11) 2139-8200
Website: www.cbc.com.br
Classificação: blindagem / blindagem balística, coletes balísticos, material balístico / proteção balística,
armamento leve, coletes balísticos para vestimenta, munições leves, munições não letais

CECIL
CECIL S/A Laminação de Metais
ROD. ENGº RENE BENEDITO SILVA Nº 580
Contato: Eliane Wolpert dos Anjos (gerencial@cecil.com.br) (11) 4143-7266
Tel.: (11) 4143-7266
Website: www.cecil.com.br
Classificação: forjaria/ usinagem, latão - copos e bobinas para munições de pequeno calibre, latão - discos para
fabricação de munições de grande calibre, metalurgia de metais não ferrosos, cobre e ligas de latão

CELLIER
CELLIER Alimentos do Brasil Ltda.
Estrada Antonio Rossi, s/nº Km 0,4 Bairro Tiburcio (KM 32,5 da Rod. SP 101)
Contato: José Luiz B. Favrin (joseluiz@cellier.com.br)
Tel.: (19) 3273-0317
Website: www.cellier.com.br
Classificação: alimentação / alimentos, ração operacional, segurança alimentar

COLUMBUS Internacional Ltda.
COLUMBUS Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
(Escritório) AV. BRIG. FARIA LIMA 2369, CONJ. 201 - JD. PAULISTANO / RUA HOMERO VAZ DO
AMARAL, 355 - VELEIROS CEP. 04774-030
Contato: Odilon Lobo de Andrade Neto (odilon@columbusparts.com.br)
Tel.: (11) 3050-2657
Website: www.columbusparts.com.br
Classificação: manutenção de viaturas, projetos terrestres / projetos de viaturas, viaturas - peças e partes

CONDOR
CONDOR S/A Indústria Química
RUA ARMANDO DIAS PEREIRA, 160 / Para correspondência Rua do Carmo, Nº 07, 19º Andar Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP. 20.011-020
Contato:
Tel.: (21) 3974-3355 / (21) 9978-9381
Website: www.condornaoletal.com.br
Classificação: armas não letais, pirotécnicos, munições não letais, pistola elétrica, spray incapacitante,
material de salvatagem

CONSUB
CONSUB Defesa e Tecnologia S/A
AVENIDA RIO BRANCO 53, Grupo 302 - CENTRO
Contato: Jean Gomes jean.gomes@consub.com.br
Tel.: (21) 3554-3170 / (21) 2178-6257
Website: www.siemconsub.com.br
Classificação: integração de sistemas, apoio marítimo e offshore, sistemas de combate, minas submarinas

CRISTANINI DO BRASIL
CRISTANINI do Brasil Sistemas de Descontaminação Ltda
RUA MONTEVIDEO, 116/126 - PENHA
Contato: Edson Pereira (cmtca@ig.com.br)
Tel.: (21) 2564-9066 / Coronel Edson Pereira (21) 98823-1030
Website: www.cristanini.com.br
Classificação: defesa QBRN

DEFENSEA
DEFENSEA Consultoria em Defesa e Atividades Marítimas Ltda.
AV. MARECHAL CÂMARA, 160, SL 1608 - CENTRO
Contato: Sergio Luiz Moreira Jordão (sergio.jordao@defensea.com.br)
Tel.: (21) 3923-5921
Website: www.defensea.com.br
Classificação: apoio marítimo e offshore, assessoria, auditoria / consultoria, equipamento de auxílio à
navegação, equipamentos navais, estudos cartográficos / oceanográficos, representação comercial

DEFII
DEFII - Melgarejo Sistemas Digitais ltda
Rua Mal. Manoel Gomes Carneiro, 406 - Menino Jesus - Santa Maria, RS - CEP 97050-470
Contato: Eizzi Benites Melgarejo (contato@defii.com.br)
Tel.: (55) 3028-1051
Website: www.defii.com.br
Classificação:

DGS
DGS Industrial Ltda.
R. BENEDITO OTTONI, 62, GALPÃO 04 - SÃO CRISTOVÃO
Contato: Abilio Di Gerardi (abilio@dgs.ind.br) - (21) 8885-8885
Tel.: (21) 2589-4415 / (21) 2580-3734 / Sr. Abílio (21) 98885-8885
Website: www.dgs.ind.br
Classificação: blindagem / blindagem balística, material balístico / proteção balística, construção naval /
embarcações, embarcações - peças e partes, equipamentos navais, equipamento subaquático, manutenção de
embarcações, motores para embarcações, projetos navais, propulsão / propulsores navais, botes / balsas

DOMUS
DOMUS SOLUÇÕES DE HABITAÇÃO LTDA
RUA SÃO CRISTÓVÃO, Nº 05, SALA 820 BAIRRO SÃO CRISTOVÃO
Contato: Andréa Levi (a.levy@smartpowerbrasil.com.br)
Tel.: (21) 3556-4245
Website: www.domusbrasil.com
Classificação: abrigos sustentáveis / abrigos temporários

DORAEXPORT ARNT Assessoria
DORAEXPORT Comércio Internacional Ltda.
AVENIDA BASTIN, 152, CJ. 201 - MENINO DEUS
Contato: Vânia Strepeckes (vania@doracorp.com)
Tel.: (51) 3029-8400
Website: www.doracorp.com
Classificação: alimentação / alimentos, segurança alimentar

DUPONT
DUPONT do Brasil S.A
ALAMEDA ITAPECURU, 506- ALPHAVILLE
Contato: Allan J Gorham allan.j.gorham@dupont.com
Tel.: (11) 4166-8100 / (11) 4166-8794
Website: www.dupont.com.br
Classificação: blindagem / blindagem balística, alimentação / alimentos, material balístico / proteção balística,
polímeros e borrachas, embalagens especiais, equipamento de proteção individual (EPI)

EMBRAER
EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A
AV. BRIG. FARIA LIMA, 2170
Contato: Sergio Aita (sergio.aita@embraer.com)
Tel.: (12) 3927-1000 / (61) 3255-3565
Website: www.embraer.com.br
Classificação: aeronaves, aeronaves de asa fixa, aviônicos

EMGEPRON
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
ILHA DAS COBRAS , EDIF. ALMIRANTE RAPHAEL DE AZEVEDO BRANCO - CENTRO
Contato: Marcos Friedman (marcosf@egpron.mar.mil.br)
Tel.: (21) 3907-1800 / ALTE. Laranjeira/Michele (21)3907-1808 / (21)99323-2642 / (21)998610640 (Alte. Marcelio) (21) 9601-0011 / (21) 3907-1867 (Alte. Abraham) / (21) 3907-1841 (21)
9601-0011 (Cmte. Alexandre) / (21) 3907-1860 (21) 9 9611-8877 Alte. Robério/Cmdte. Edimil
Website: www.emgepron.com.br
Classificação: equipamento de guerra eletrônica, construção naval / embarcações, armamento pesado,
sistemas de combate naval, manutenção de embarcações, munições pesadas, projeto e desenvolvimento de
armamento, projetos navais, catalogação

EMITER
EMITER Telecomunicações Ltda EPP
Av. FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO, 1016 - ANHANGABAU
Contato: André M. Salvagnini (andre@emiter.com.br)
Tel.: (11) 4522-4004
Website: www.emiter.com.br
Classificação: antenas, equipamentos de RF / transceptor de RF, rastreadores

ENERGY TELECOM
ENERGY TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA CANUTO DE AGUIAR, 1183 BAIRRO MEIRELES
Contato: Alexandre Pinheiro alexandre.pinheiro@energytelecom.com.br
Tel.: (85) 3533-5800
Website: www.energytelecom.com.br
Classificação:

EQUIPAER
EQUIPAER Indústria Aeronáutica Ltda.
R. MATRIX, 55 - MOINHO VELHO
Contato: Luis Fernando Farina Barbosa (luis.farina@equipaer.com)
Tel.: (11) 5034-6388 / (11) 9 9129-0510 Luis Farina
Website: www.equipaer.com
Classificação: alvos e equipamentos para tiro, aeronaves - partes e peças, manutenção aeronáutica /
manutenção de aeronaves, simuladores, sistemas lançadores

EQUITRON
EQUITRON AUTOMAÇÃO ELETRÔNICO MECANICA LTDA
RUA JOAQUIM AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA, Nº 531, PARQUE SANTA FELICIA
Contato: Katherina Falland (kathe@equitron.com.br)
Tel.: (16) 3362-6300
Website: www.equitron.com.br
Classificação:

ESTALEIRO BIBI EIRELLI
ESTALEIRO DO BIBI - ESTALEIRO BIBI EIRELLI
ESTRADA DO PAREDÃO KM 05, Nº 1213, CASA, VILA BURITI
Contato: Alcimar da Silva Mota (bibi@estaleirobibi.com.br)
Tel.: (92) 3624-8802 (92) 3624-9707
Website: www.estaleirobibi.com.br
Classificação: apoio marítimo e offshore, construção naval / embarcações, embarcações - peças e partes,
manutenção de embarcações

EZUTE
FUNDAÇÃO EZUTE
RUA DO ROCIO, 313 – 11 ºANDAR - VILA OLIMPIA
Contato: Eduardo Marson Ferreira marson@ezute.org.br
Tel.: (11) 3040-7300 / Confidencial - Takashi - Residencial (Rua Álvaro Luís Roberto de
Assumpção, 166 - ap. 171 – Campo Belo - CEP. 04618-020 – São Paulo Cel. Sr. Takashi 11-9914-1544 / / Marcos Chérem (21) 2532-9006 / Brig. Belon (11) 99503-8101/ (11) 9384-4227 (Cláud
Website: www.ezute.org.br
Classificação: projetos terrestres / projetos de viaturas, pesquisa e desenvolvimento, software, projetos navais,
projetos aeroespaciais

FREQUENTIS DO BRASIL
FREQUENTIS DO BRASIL Assessoria, Serviços e Comércio de Sistemas de Informação e
Comunicação Ltda
ALAMEDA LORENA 638, 3º ANDAR, CONJUNTO 33, JARDIM PAULISTA
Contato: Simone Siqueira simone.siqueira@frequentis.com
Tel.: (11) 3052-4415
Website: www.frequentis.com
Classificação: centro integrado de comando e controle, integração de sistemas, ensino, treinamento e
formação técnica, sistemas de apoio à decisão / inteligência, gerenciamento de projetos de defesa, criptografia,
sistemas de comando e controle, inspeção, certificação, testes, ensaios e perícias, sistemas de comando e
controle aéreo, sistemas de comando e controle naval, sistemas de comando e controle terrestre, pesquisa e
desenvolvimento, projeto / simulação de processos de engenharia, sistemas de comunicação, comunicações
seguras, comunicações críticas, redes inteligentes de comunicação crítica, sistema de comunicações integradas,
equipamentos de vigilância eletrônica, nacionalização de projetos e componentes, centro de comando e controle
móvel, processamento digital de imagens, sistema de iluminação para balizamento de pista de pouso,
telecomunicações, sistemas diversos para controle do tráfego aéreo

FULSTANDIG
FULSTANDIG Shows e Eventos MC LTDA.
RUA ELI, 164 - VILA MARIA
Contato: Mariane Ewbank Rodrigues Batista (mewbank@fulstandig.com.br)
Tel.: (11) 2207-7650
Website: www.fulstandig.com.br
Classificação: aduana, assessoria, assessoria em importação / exportação, desembaraço alfandegário,
logística, exportação, exposições, feiras, importação

GEHR
GEHR International & Cia Ltda.
AV. RIO BRANCO, Nº 123, SLS. 1508 A 1511
Contato: Milton Pinto Ferreira Filho (miltonferreira@gehrbr.com)
Tel.: (21) 2221-0644/3233-4250
Website: www.gehr.com
Classificação: aviônicos

GESPI
GESPI Indústria e Comércio de Equipamentos Aeronáuticos Ltda.
RUA GUARATINGUETÁ, Nº 55 - Vila Nova Conceição
Contato: ORLANDO AUGUSTO PICOLINI(ORLANDO.PICOLINI@GESPI.COM.BR)
Tel.: (12) 3941-1680
Website: www.gespi.com.br
Classificação: alvos e equipamentos para tiro, bombas, bombas de fins gerais, bombas de penetração, cabeças
de guerra, armamento leve, embarcações - peças e partes, manutenção de eletro-eletrônicos, projeto e
desenvolvimento de armamento, manutenção aeronáutica / manutenção de aeronaves, manutenção de
helicópteros, manutenção / fornecimento de turbinas aeronáuticas, arma leve anti carro, sistemas de combate a
incêndio em navios

GLÁGIO DO BRASIL
GLÁGIO do Brasil Ltda
RUA DOS PAMPAS, Nº 332 – PRADO
Contato: Luiz Paulo Ribeiro Lopes (colete@glagio.com.br)
Tel.: (31) 3295-4843 / (19) 3396-9413 (11) 8178-0495 Edgard Piereck
Website: www.glagio.com.br
Classificação: blindagem / blindagem balística, coletes balísticos, material balístico / proteção balística,
capacetes, coletes balísticos para vestimenta

GLOCK DO BRASIL
GLOCK DO BRASIL S.A.
AV. CIDADE JARDIM, Nº 400 CJ 52 JARDIM PAULISTA
Contato: Franco Giaffone (franco@glockdobrasil.com.br)
Tel.: (11) 2924-5625
Website: www.glockdobrasil.com.br
Classificação:

H3 PARTNERS
H3 PARTNERS LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, Nº 8501, 17º ANDAR BAIRRO PINHEIROS
Contato: Jean Noel Hardy
Tel.: (11) 99122-3713
Website:
Classificação:

HELIBRAS
HELIBRAS - Helicópteros do Brasil S/A.
RUA SANTOS DUMONT, Nº 200 - DISTRITO INDUSTRIAL (FILIAL AV. SANTOS DUMONT 1979, SETOR
C - AEROPORTO CAMPO DE MARTE - SANTANA - SÃO PAULO, CEP 02012-010)
Contato: Carla Metne carla.metne@helibras.com.br
Tel.: (35) 2143-4000 / Richard Antoine Celestin Marelli, secratia Solange Barion presidencia@helibras.com.br (11) 2142-3701 (91357592) / (35) 3629-3000 R3001 R3428
(Telefonista) / Mara 11 / 12 e Elaine / (11) 2142-3706 - Cel. (11) 9 9195-0506 (Mauro Ayres) /
FILIAL
Website: www.helibras.com.br
Classificação: aeronaves, aeronaves de asa rotativa, helicópteros, aeronaves - partes e peças, ensino,
treinamento e formação técnica, engenharia de estruturas aeronáuticas, engenharia de sistemas aeronáuticos,
manutenção de helicópteros, serviços aeronáuticos (helicópteros)

HOBECO
HOBECO Sulamericana Ltda.
LADEIRA MADRE DE DEUS, 13 - Gamboa
Contato: Gilson Lima Feitosa
Tel.: (21) 2518-2237 / (21) 2518-2237 (Elso)
Website: www.hobeco.net
Classificação: radar meteorológico, equipamento meteorológico / meteorologia

HONEYWELL
HONEYWELL DO BRASIL
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 2170 JARDIM AEROPORTO
Contato: Marcos Fábio Machado de Carvalho marcos.carvalho@honeywell.com
Tel.: (12) 3927-4145
Website:
Classificação:

IACIT Soluções Tecnológicas
IACIT Soluções Tecnológicas S.A
AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO, 7.981 - VILA BETHÂNIA
Contato: Milena Luciano milena@iacit.com.br
Tel.: (12) 3797-7751 ou 3797-7753 / Almir Ferraz - Gerente de Produção (Contato ABIMDE) / Luiz
Carlos Paiva Teixeira (12) 3797-7751
Website: www.iacit.com.br
Classificação: aviônicos, eletro-ópticos, telemetria, contramedida eletrônica, pesquisa e desenvolvimento,
sistemas de comunicação, radiocomunicação, radares, software, sistemas diversos para controle do tráfego
aéreo

IAI
IAI do Brasil Ltda
SH/SUL QD. 6, BL. A, CONJ. A, SALA 401, ED. BRASIL XXI
Contato: Henrique de Moraes Gomes (henrique@iaidobrasil.com.br)
Tel.: (61) 3039-8135 / Henrique de Moraes Gomes (61) 3039-8135
Website: www.iai.co.il
Classificação: integração de sistemas aviônicos, manutenção aeronáutica / manutenção de aeronaves,
manutenção e reparo de aviônicos, modernização de aeronaves, sistemas lançadores, lança foguetes / lançador
de foguetes, satélites, satélites - partes e peças

IMBEL
IMBEL Indústria de Material Bélico do Brasil
AV. 15 DE MARÇO, S/N -CASA 01 (ENDEREÇO BRASÍLIA: QGEX BLOCO H - 3º PISO - SMU BRASÍLIA/DF - CEP. 10630-901)
Contato: Cel. Cesar BOTTI (61) 3415-4540 (mercado@imbel.gov.br)
Tel.: (12) 3156-9053 / (12) 3156-9053
Website: www.imbel.gov.br
Classificação: abrigos sustentáveis / abrigos temporários, explosivos, arma branca / faca / canivete / espada,
armamento leve, armamento pesado, munições pesadas, projeto e desenvolvimento de armamento

IMER DO BRASIL
IMER Industrial e Mercantil Ltda.
ESTRADA DO OTAVIANO, 535
Contato:
Tel.: (21) 2450-9300
Website: www.imer.com.br
Classificação: embalagens especiais, embalagens especiais ONU para produtos de defesa, embalagens
especiais ONU para munição leve e pesada, embalagens especiais ONU para explosivos e pirotécnicos,
embalagens especiais ONU para transporte de produtos perigosos, embalagens especiais ONU para transporte
de combustíveis especiais, embalagens especiais ONU para transporte de OGM ’s, embalagens especiais ONU
para substâncias infecciosas cat. A e B, embalagens especiais ONU para defesa de agentes biológicos,
embalagens especiais ONU para agentes nocivos contaminantes

Inbraterrestre
Inbraterrestre Indústria e Comércio de Materiais de Segurança Ltda.
AV. PAPA JOÃO XXIII, 4947 - BAIRRO SERTÃOZINHO
Contato: Nicoli Prado nicoli.prado@grupoinbra.com.br
Tel.: (11) 2148-8692 / (11) 2148-8641
Website: www.grupoinbra.com.br
Classificação: aeronaves - partes e peças, satélites

INDIOS
INDIOS Pirotecnia Ltda - EPP
ESTRADA ARUJÁ -SANTA IZABEL, KM 51,5 - GALPÃO DE Nº 11 AO 19 E DO 21 AO 35
Contato:
Tel.: (11) 4656-2422 / (12) 97133-329
Website: www.indiospirotecnia.com.br
Classificação: pirotécnicos, munições não letais, spray incapacitante

INTERLOG
INTERLOG Ltda.
RUA OLGA, 76 - BONSUCESSO
Contato: Igor Lopes (igor@interlog.com.br)
Tel.: (21) 2142-5300
Website: www.interlog.com.br
Classificação: aduana, assessoria, assessoria em importação / exportação, auditoria / consultoria,
desembaraço alfandegário, logística, logística militar, logística aeronáutica, transporte, exportação, exposições,
feiras, logística internacional para feiras e eventos, importação

IPI DO BRASIL
IPI DO BRASIL - IPI DO BRASIL Comércio, Importação, e Exportação de Produtos Metal Mecânicos
Ltda.
RUA BUENOS AIRES 02, SALA 102 - CENTRO
Contato: Marcos Fellipe Angelo Novaes (mangelonovaes@gmail.com)
Tel.: (21) 4105-1410
Website: www.emgepron.com.br
Classificação: explosivos, pirotécnicos

IT4D
IT4D SOLUÇÕES LTDA
Av. Ibirapuera, Nº 2907 CJ 601 Indianopolis
Contato: Carolina Neves da Paixão carolina@it4d.com.br
Tel.: (11) 3172-0034
Website: www.it4d.com.br
Classificação:

IVECO
IVECO Latin América Ltda.
RUA SENADOR MILTON CAMPOS, 175, 8º ANDAR - PARTE, VILA DA SERRA
Contato: Humberto Marchioni (humberto.spinetti@cnhind.com) Secretária Luciana (31) 38887630
Tel.: (31) 3888-7222 / Sr. Alexandre (alexandre.bernardes@fcagroup.com) (61) 8436-8222 /
Humberto (031) 3888-7212 ou (031) 9667-9823 / Renata (31) 2107-2154/5449 / Humberto
Marchioni Spinetti: Diretor Iveco Veiculos de Defesaemail: Humberto.spinetti@cnhind.com tel: 031
– 3888
Website: www.iveco.com
Classificação: veículos militares sobre rodas / viaturas sobre rodas

KMW
KMW do Brasil Sistemas Militares Ltda
RODOVIA BR 287, Nº 15.001 (KM 256)
Contato: Alinne Gabriel (alinne.gabriel@kmweg.de)
Tel.: (55) 3290-1100
Website: www.kmweg.de
Classificação: armamento pesado, veículos militares sobre rodas / viaturas sobre rodas, viaturas blindadas,
simuladores

KRYPTUS
KRYPTUS Segurança da Informação S.A.
AVENIDA DOUTOR ROMEU TÓRTIMA, 554 - BARÃO GERALDO
Contato: Roberto Gallo gallo@kryptus.com
Tel.: (19) 3112-5000
Website: www.kryptus.com
Classificação: criptografia, comunicações seguras, segurança cibernética, segurança da informação

KUDELSKI SECURITY
NAGRA Media Brasil Ltda
RUA GERALDO FLAUSINO GOMES , 61, 4º ANDAR, BROOKLIN NOVO
Contato: Thierry Martin (thierry.martin@nagra.com)
Tel.: (11) 5180-1700
Website: www.kudelskisecurity.com
Classificação: segurança cibernética, software, telecomunicações, acesso seguro à documentos, 4g / lte seguro

L-3 MARINE & OFFSHORE
L-3 MARINE & Offshore Brasil Serviços, Comércio, Importação de Produtos Náuticos Ltda.
PRAIA DO FLAMENGO, 154, SALA 804 - FLAMENGO
Contato: Carlos Resende carlos.resende@l3t.com
Tel.: (21) 2146-7805 / 7825/7835 / Almirante Resende - Carlos Augusto Moura Resende
(carlos.resende@l-3com.com) (21) 98109-7835
Website: www.l-3com.com
Classificação: antenas, simuladores, modernização de aeronaves, representação comercial

LATECOERE
LATECOERE do Brasil Indústria Aeronáutica Ltda.
AV. GETULIO DORNELLES VARGAS, 3320 - CÓRREGO SECO
Contato: Antonio Roberto de Almeida Junior (antonio.roberto@latecoere.com.br)
Tel.: (12) 2128-9009
Website: www.latecoere-group.com
Classificação: aeronaves - partes e peças, cabos elétricos para aeronaves, engenharia aeroespacial,
engenharia de estruturas aeronáuticas, engenharia de sistemas aeronáuticos, integração de sistemas aviônicos,
projetos aeroespaciais, câmeras e vídeo monitoramento, Sistemas de distribuição elétrica, serviços aeronáuticos
(asa fixa), serviços aeronáuticos (helicópteros)

LEISTUNG
LEISTUNG Comércio e Serviços de Sistema de Energia
lADEIRA MADRE DE DEUS, 13 - Gamboa
Contato: Luciana Araujo (luciana@leistung.com.br)
Tel.: (11) 4195-3645
Website: www.leistung.com.br
Classificação: geradores e iluminação

LOGITEC
LOGITEC - Assessoria em Logística Ltda
AV. DAS AMÉRICAS, Nº 2480 SALA 314 BARRA DA TIJUCA
Contato: Wilson Romão wjromao@logitec.net.br
Tel.: (21) 3258-5275 / (21) 9912-7650
Website: não possui
Classificação: logística, logística aeronáutica

LOGSUB
LOGSUB Soluções Logísticas Ltda
Rua Dom Gerardo 63, Sala 1107 - Centro
Contato: Armando Moraes Repinaldo armando@logsub.com.br
Tel.: (21) 3325-8980
Website: www.logsub.com.br
Classificação: logística

M&K Assessoria
M&K Assessoria
RUA JACQUEY 164, 3º ANDAR, SALA 31 - RUGDE RAMOS
Contato: Arthur Luis Silva (arthur.silva@meklogistics.com.br)
Tel.: (11) 4366-4040 / (11) 4367-1494
Website: www.meklogistics.com.br
Classificação: assessoria, assessoria em importação / exportação, produtos controlados (desembaraço),
transporte

M1 TECNOLOGIA
M1 TECNOLOGIA - M1 Consultoria e Tecnologia Ltda.
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, N° 1006 - SALA 08, CIDADE NOVA I
Contato: Robson Rocha (robson@m1tecnologia.com.br)
Tel.: (19) 3834-5988
Website: www.m1tecnologia.com.br
Classificação: ensino, treinamento e formação técnica, auditoria / consultoria, representação comercial

MAC JEE
MAC JEE Indústria Comércio e Representação Comercial Ltda.
ALAMEDA DOS MARACATINS 1217 - CJ. 217, INDIANÓPOLIS
Contato: Alessandra Stefani (financeiro2@macjee.com.br)
Tel.: (11) 3569-4007
Website: www.macjee.com.br
Classificação: baterias, optrônicos, cabos para aeronaves, sistemas lançadores, lança foguetes / lançador de
foguetes, caixa de distribuição, cabos e conectores eletro-eletrônicos, cablagem

MASA DO BRASIL
MASA DO BRASIL SOFTWARE LTDA.
AV. PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 54 COMP. 502, CENTRO
Contato: Auro Azeredo (auro.azeredo@gmail.com)
Tel.: (11) 99811-1054
Website: www.masagroup.net
Classificação: ensino, treinamento e formação técnica, Software de simulação

MAXIMUNDI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
MAXIMUNDI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP
RUA BARÃO DE PARANAPIACABA, Nº 233 SALA 1002 BAIRRO ENCRUZILHADA
Contato: Cintia F. P. Ferreira financeiro1@maximundi.com
Tel.: (13) 3301-9858 / (13) 2202-8224
Website: www.maximundi.com
Classificação:

MORAES VELLEDA
MORAES VELLEDA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - EPP
RUA GONZALO FERNANDES, Nº 372 JD. BELA VISTA
Contato: Tiago Grapea Camillo (tcamillo@moraesvelleda.com.br)
Tel.: (11) 4091-5150
Website: www.moraesveleda.com.br
Classificação:

MOTOROLA Solutions
MOTOROLA Solutions Ltda.
AV. MAGALHÃES DE CASTRO 4.800, 8º ANDAR, TORRE 3, CONTINENTAL TOWER, CIDADE JARDIM
Contato: Krishna Formiga krishna.formiga@motorolasolutions.com
Tel.: (11) 5171-8200 / André Batista (11) 95023-3914
Website: www.motorolasolutions.com
Classificação: sistemas de comando e controle, sistemas de comunicação, telecomunicações

NAVAL GROUP BR
NAVAL GROUP BR SISTEMAS DE DEFESA LTDA (DCNS)
RUA LAURO MULLER, 116 SALA 2808 28º ANDAR - BOTAFOGO
Contato: karin.deckmann@br.naval-group.com
Tel.: (21) 2169-8581
Website: www.naval-group.com
Classificação: construção naval / embarcações, motores para embarcações, torpedos, propulsão / propulsores
navais, submarinos

NEC
NEC LATIN AMÉRICA S/A
AV. PAULISTA 2300, 15º ANDAR - CERQUEIRA CESAR
Contato: André Leonardo Pereira Eletério (andre.eleterio@nec.com.br)
Tel.: (11) 3151-7000 / Miguel Ignatios (miguelignatios@terra.com.br) (11- 9986-6438)
Website: www.nec.com.br
Classificação: telecomunicações

NITRO QUÍMICA
CIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
AV. DR. JOSÉ ARTUR NOVA, 951 - SÃO MIGUEL PAULISTA
Contato: Marcos Cruz (marcos.cruz@nitroquimica.com.br)
Tel.: (11) 2246-3114 / Dra. Patricia (11) 2246-3370 / felipe subtil (11) 2246-3303
Website: www.nitroquimica.com.br
Classificação: explosivos, nitrocelulose

NL Tecnologia e Segurança Ltda.
NL Tecnologia e Segurança Ltda.
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 70, SALA 13 - VILA GUAIANAZES
Contato: Paulo Cezar de Souza Nogueira (contato@nltecnologiaeseguranca.com.br)
Tel.: (12) 3923-2560
Website: www.nltecnologiaeseguranca.com.br
Classificação: armas não letais, munições não letais

NUCLEP
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS Pesados S.A - NUCLEP
AV. GEN. EUCLUDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, 200 - BRISAMAR
Contato: José Mauro Esteves dos Santos diretoria.comercial@nuclep.gov.br
Tel.: (21) 3781-4666
Website: www.nuclep.gov.br
Classificação: engenharia nuclear

OLSEN SA
OLSEN INDÚSTRIA E COMERCIO SA
AVENIDA IVO LUCHI, Nº 68, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL
Contato:
Tel.: (48) 2106-6000
Website: www.olsen.odo.br
Classificação: equipamentos médico-hospitalares

OMNISYS
OMNISYS Engenharia Ltda. (THALES)
RUA PROFESSOR RUBIÃO MEIRA, Nº 50 - VILA WASHINGTON
Contato: Edgard Lima de Menezes edgard.menezes@thalesgroup.com
Tel.: (11) 3303-1200
Website: www.omnisys.com.br
Classificação: equipamento de guerra eletrônica, optrônicos, sistemas de comando e controle, equipamentos
navais, mísseis, engenharia aeroespacial, sistemas espaciais, radares, radar móvel, monitoramento, software,
projetos navais, projetos aeroespaciais, satélites - partes e peças

OPTO SPACE & DEFENSE
OPTO TECNOLOGIA OPTRONICA LTDA.
Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, 1071, Jardim Parque Santa Felicia
Contato: Ricardo Ichiro Asa (ricardo.asa@akaer.com.br) / Claudio Carvas
(claudio.carvas@optosd.com.br)
Tel.: (16) 3509-1001
Website: www.optosd.com.br
Classificação: câmeras termais, optrônicos, câmeras e vídeo monitoramento

OROLIA
OROLIA Brasil Comércio de Equipamentos de Simulação e Sincronismo de Rede Ltda.
RUA JOSÉ ALVES DOS SANTOS 281, SALA 101 - FLORADAS DE SÃO JOSÉ
Contato:
Tel.: (11) 3050-2828
Website: www.orolia.com
Classificação: sistemas de comunicação, simuladores

OTO MELARA
OTO MELARA do Brasil LTDA
PRAIA DE BOTAFOGO 518 - BOTAFOGO
Contato: Alberto Tutino (alberto.tutino@leonardocompany.com)
Tel.: (21)2275-3698
Website: www.otomelara.it
Classificação: blindagem / blindagem balística, cabeças de guerra, veículos aéreos não tripulados (VANT),
VANT - fabricantes, veículos terrestres não tripulados, armamento pesado, canhão / canhões, estação de armas
estabilizada, munições pesadas, projeto e desenvolvimento de armamento, sistemas lançadores, lança foguetes
/ lançador de foguetes, sistema lançador de torpedos, mísseis e bombas, manutenção de armamento

PIQL
PIQL Brasil Preservação Digital
Av. Joãi Cabral de Mello Neto 850, bl. 03 sala 1005
Contato: Carolina Varella juridico@piql.com.br
Tel.: (21) 3572-9000 / (21) 3572-9001
Website: www.piql.com
Classificação: Segurança da informação ; Acesso seguro à documentos

POLY DEFENSOR
POLY DEFENSOR Indústria Química Ltda.
R. ANTONIO CARLOS RUSSO, 30 - VILA FAUSTINA II
Contato: Agnaldo Rodrigues Coutinho (agnaldo.coutinho@polydefensor.com.br) / Rogério M. C.
Beltrão (rogério@p
Tel.: (19) 3869-5577
Website: www.polydefensor.com.br
Classificação: munições não letais, spray incapacitante

POWERPACK
POWERPACK Representações e Comércio Ltda
RUA GENERAL RABELO, Nº 52 - GÁVEA
Contato: João de Souza Dantas (jsd@powerpack.com.br)
Tel.: (21) 2512-9900
Website: www.powerpack.com.br
Classificação: simuladores, representação comercial

PR International Consulting
PR International Consulting Assessoria e Consultoria Comercial Ltda.
Rua Visconde de Inhauma, 58 / sala 1006 - Centro
Contato: Piero Ruzzenenti (piero.ruzzenenti@terra.com.br)
Tel.: (21) 2516-3211
Website:
Classificação: representação comercial

PRODEAL
PRODEAL Planejamento e Gestão de Negócios SS Ltda.
RUA EDUARDO AMIGO,101 - JARDIM UMUARAMA
Contato: Alberto Limena (prodeal@br.inter.net)
Tel.: (11) 5521-1457 / Alberto Limena (11) 99986 6655
Website: www.prodeal.com.br
Classificação: logística, integração logística, gestão de imagens, monitoramento, software, representação
comercial, catalogação

PROTECTA
PROTECTA - COPLATEX Indústria e Comércio de Tecidos Ltda.
ESTRADA DO PINHEIRINHO SUZANO 6110, BLOCO 7 - JD. NOVO HORIZONTE
Contato: Victor Gallo (victor.gallo@protecta.net.br)
Tel.: (11) 4634-4810
Website: www.protecta.net.br
Classificação: blindagem / blindagem balística, coletes balísticos, material balístico / proteção balística

QUARTZO
QUARTZO - Engenharia de Defesa, Indústria e Comércio LTDA EPP
RUA DR. FELICIANO SODRÉ, Nº 19, SALA 2 - CENTRO
Contato: comercial@quartzoengdef.com.br
Tel.: (22) 2627-6167
Website: www.quartzoengdef.com.br
Classificação: equipamento de visão noturna, aparelho de pontaria, coletes balísticos, assessoria, auditoria /
consultoria, optrônicos, viaturas blindadas, viaturas especializadas, treinamento para operação com visão
noturna, representação comercial

QUEIROZ GALVÃO Defesa
QUEIROZ GALVÃO Tecnologia em Defesa e Segurança S/A
Av. Rio Branco, 156 - 30° andar - Centro
Contato: looliveira@qgdefesa.com
Tel.: (21) 3575-8256
Website: www.queirozgalvao.com
Classificação: gerenciamento de projetos de defesa

RADIX
RADIX Engenharia e Desenvolvimento de Software S.A
AVENIDA NILO PEÇANHA 11, SALA 704 E 705 - CENTRO
Contato: Marcio José Moraes de Andrade (marcio.andrade@radixeng.com.br)
Tel.: (21) 3725-1110
Website: www.radixeng.com.br
Classificação: centro integrado de comando e controle, engenharia nuclear, integração de sistemas,
automação, sistemas de apoio à decisão / inteligência, auditoria / consultoria, gerenciamento de projetos de
defesa, criptografia, projetos terrestres / projetos de viaturas, sistemas de comando e controle, sistemas de
comando e controle aéreo, sistemas de comando e controle naval, sistemas de comando e controle terrestre,
defesa cibernética, pesquisa e desenvolvimento, projeto / simulação de processos de engenharia, sistemas de
comunicação, comunicações seguras, engenharia aeroespacial, nacionalização de projetos e componentes,
projetos eletro-eletrônicos, engenharia de estruturas aeronáuticas, engenharia de sistemas aeronáuticos,
integração de sistemas aviônicos, segurança cibernética, segurança da informação, simuladores, software,
projetos navais, projetos aeroespaciais, controlador lógico programável (CLP), acesso seguro à documentos,
sistema de informação geográfica

RC SERVIÇOS
RC Serviço de Consultoria e Assessoria Militar e de Defesa Ltda
RUA CEL. JOAO CURSINO, Nº 240, APTº 09
Contato:
Tel.: (12) 3941-9235 / (12) 9 9711-4683/9 9729-6596 Celular Cel. Carvalho
Website: www.rcconsultoriamilitar.com.br
Classificação: assessoria, auditoria / consultoria

REVISTA FORÇAS ARMADAS
FAER - Editora e Publicidade Ltda.
AV. GRAÇA ARANHA, 81 - SALAS 304, 307 E 308 - EDIF. CLUBE MILITAR
Contato: faer.editora@gmail.com
Tel.: (21) 3553-0606
Website: www.revistaforcasarmadas.com.br
Classificação: publicidade especializada

RF COM
RF COM Sistemas Ltda
RUA CARLOS MARCONDES, 51 LIMOEIRO
Contato: José Claudio Santanna jose.santanna@rf.com.br
Tel.: (12) 3932-0070
Website: www.rf.com.br
Classificação: antenas, geradores e iluminação, sistemas de comunicação, equipamentos de RF / transceptor
de RF

RIO VERDE
RIOVERDE Serviços de Informática Ltda.
RUA OLEGARIO MACIEL, 68 - CENTRO
Contato: João da Mota Filho (joao.motta.filho@gmail.com)
Tel.: (31) 2511-5258
Website: www.grenrivert.com.br
Classificação: equipamentos de vigilância eletrônica, inteligência / contraespionagem, monitoramento,
telecomunicações

ROCKWELL COLLINS
ROCKWELL COLLINS DO BRASIL LTDA.
RUA AMBRÓSIO MOLINA, 1090 - QUADRA 11F1 - EUGENIO DE MELO
Contato:
Tel.: (12) 3908-6202
Website: www.rockwellcollins.com
Classificação: aeronaves, aeronaves de asa fixa, aeronaves de asa rotativa, aeronaves - partes e peças,
ensino, treinamento e formação técnica, aviônicos, engenharia de estruturas aeronáuticas, engenharia de
sistemas aeronáuticos, integração de sistemas aviônicos, radares, manutenção aeronáutica / manutenção de
aeronaves, manutenção e reparo de aviônicos, simuladores, serviços aeronáuticos (asa fixa), serviços
aeronáuticos (helicópteros)

ROHDE & SCHWARZ
ROHDE & SCHWARZ do Brasil Ltda.
AV. SARGENTO LOURIVAL ALVES DE SOUZA,161 - JARDIM TAQUARAL
Contato: Renato de Castro Menezes Costa (renato.costa@rohde-schwarz.com)
Tel.: (11) 2246-0000 / (11) 2246-0020
Website: www.rohde-schwarz.com.br
Classificação: calibração e manutenção de equipamentos, componentes eletro-eletrônicos, ensino,
treinamento e formação técnica, equipamento de guerra eletrônica, equipamentos de vigilância eletrônica,
inteligência / contraespionagem, radares, monitoramento, manutenção de sistemas de navegação e
comunicação, manutenção e reparo de aviônicos, software, telecomunicações

RUAG
RUAG Indústria e Comércio de Munições
RUA CARIJOS S/N - ROCIO PEQUENO / (CORRESPONDÊNCIA Rua Apinajes 575/152 Perdizes - São
Paulo/SP CEP: 05017-000)
Contato: Maria Vasconcelos (maria.vasconcelos@ruag.com)
Tel.: (11) 94890-0081
Website: www.ruag.com
Classificação: aeronaves, aeronaves de asa fixa, aeronaves - partes e peças, aviônicos, munições leves,
manutenção aeronáutica / manutenção de aeronaves, manutenção e reparo de aviônicos, manutenção / revisão
/ fornecimento de motores aeronáuticos, manutenção / fornecimento de turbinas aeronáuticas, sub-calibres para
morteiros, modernização de aeronaves, serviços aeronáuticos (asa fixa)

RUD CORRENTES
RUD Correntes Industriais Ltda
RUA ANDREAS FLORIAN RIEGER, 381 - VILA JUNDIAÍ
Contato: Ricardo Mazzon (mazzon@exituscomercial.com)
Tel.: (11) 4723-4944
Website: www.rud.com.br
Classificação: ensino, treinamento e formação técnica, inspeção, certificação, testes, ensaios e perícias,
ensaios não destrutivos, projeto / simulação de processos de engenharia, correntes e acessórios para amarração
e içamento de cargas, correntes de tração para viaturas sobre rodas, corrente de proteção de pneus e
acessórios

RUSTCON
RUST Consultoria em Engenharia Ltda. (RUST CON)
AVENIDA DAS AMÉRICAS, 3.500, BLOCO 1, SALA 216 - BARRA DA TIJUCA
Contato: Elaine (elaine.falcao@rustcon.com.br)
Tel.: (21) 3030-1540 / Isabela Andrade (isabela.andrade@rustcon.com.br) / Carlos Rust
(carlos.rust@rustcon.com.br) 21 99874-7040
Website: www.rustcon.com.br
Classificação: equipamento de guerra eletrônica, segurança cibernética, simuladores

SAAB International
SAAB INTERNATIONAL do Brasil Representação Ltda.
SCN QD. 05 BLOCO A - SUL SUL, SALA 816 ED. BRASÍLIA SHOPPING AND TOWERS
Contato: Ana Paula Camargo (ana.camargo@saabgroup.com)
Tel.: (61) 3327-9100 /(61) 3327-9177
Website: www.saabgroup.com
Classificação: aeronaves, aeronaves de asa fixa

SAFETY WALL
SAFETY WALL Defesa e Segurança Eireli.
RUA AMADIS, 608 - VILA INDEPENDÊNCIA
Contato:
Tel.: (11) 3082-9003
Website: www.safetywall.com.br
Classificação: blindagem / blindagem balística, estande de tiro, material balístico / proteção balística

SAFRAN DO BRASIL
SAFRAN DO BRASIL Representação e Serviços Ltda.
AVENIDA PRESIDENTE WILSON 113, SALA 801 CENTRO
Contato: Michel Provost (michel.provost@safrangroup.com.br)
Tel.: (21) 3651-7200
Website: www.safran-group.com
Classificação: representação comercial

SAFRAN Electronics & Defense Brazil
SAFRAN Eletrônica & Defesa Brasil Ltda ME
AV. SHISHIMA HIFUMI, 2911, 4º ANDAR, SALA 405 - PQ TECNOLÓGICO UNIVAP, URBANOVA
Contato: Laurent Memvielle Arrebou (laurent.memvielle@safrangroup.com)
Tel.: (12) 3949 6070
Website: www.safran-electronics-defense.com.br
Classificação: integração de sistemas, equipamento de visão noturna, sistemas de apoio à decisão /
inteligência, laser, câmeras de visão noturna, câmeras termais, sistemas de armas, lentes, aviônicos,
optrônicos, sistemas de comando e controle, sistemas de comando e controle aéreo, sistemas de comando e
controle naval, sistemas de comando e controle terrestre, equipamento de observação, sistemas óticos para
aplicações espaciais, equipamentos de vigilância eletrônica

SAT
SAT - Serviço Aero Técnico Ltda.
RUA NABOR ANTONIO CROZARIOL 271, PIRACANGUA
Contato: Alain Jean Maire Dubois (ssat@ssat.com.br)
Tel.: (12) 3681-2241 / Rosana Cardozo (rosana@ssat.com.br) (12) 3681-2159
Website: www.ssat.com.br
Classificação: aeronaves - partes e peças

SAUER DO BRASIL LTDA.
SAUER do Brasil Ind., Com. E Serv. Para Compressores Ltda.
RUA MONTEVIDÉU 327 - PENHA
Contato: Sergio Millon (sergio.millon@sauercompressors.com.br)
Tel.: (21) 3976-4383
Website: www.sauercompressors.com.br
Classificação: submarinos, compressores especiais para embarcações, compressores especiais para aeronaves

SELEX
SELEX ES do Brasil Ltda.
BOULEVARD VINTE OITO DE SETEMBRO, 347 – VILA ISABEL
Contato: Leo Pavetits (leo.pavetits@selex-es-brasil.com)
Tel.: (21) 2292-7743 / (21) 8145-7904 Bruna / Alte. Resende (21) 8238-9111
Website: www.selex-es.com
Classificação: células solares / painéis solares, veículos aéreos não tripulados (VANT), VANT - fabricantes,
VANT- manutenção, equipamento de guerra eletrônica, optrônicos, defesa cibernética, sistemas de defesa antiaérea, equipamento de auxílio à navegação, sistemas de comunicação, equipamentos navais, radares,
manutenção de sistemas de navegação e comunicação, segurança cibernética, simuladores, telecomunicações,
sistemas de suprimento de energia para satélites

SIMTECH
SIMTECH REPRESENTAÇÕES LTDA
PRAÇA PIO X, 55 SALA 903, CENTRO
Contato: CESAR LYNCH(CESAR.LYNCH@SIMTECH.COM.BR)
Tel.: (21) 2506-5900
Website: WWW.SIMTECH.COM.BR
Classificação: centro integrado de comando e controle, cabeças de guerra, Simulação de meios terrestres,
assessoria, Simulação de Meios Navais, assessoria em importação / exportação, sistemas de comando e
controle, sistemas de comando e controle aéreo, sistemas de comando e controle naval, sistemas de comando e
controle terrestre, sistemas de combate, sistemas de combate aéreo, sistemas de combate naval, sistemas de
combate terrestre, indicador visual de rampa de aproximação, sistemas de defesa anti-aérea, mísseis, mísseis
ar - ar, mísseis terra - terra / mísseis superfície - superfície, mísseis terra - ar / mísseis superfície - ar, Hardware
de simulação, vendas internacionais, Software de simulação, radares, radar meteorológico, radar móvel,
importação, inteligência de mercado, sistemas lançadores, sistema lançador de torpedos, mísseis e bombas,
representação comercial, satélites, satélites - partes e peças, satélites - manutenção, sonares, equipamento
meteorológico / meteorologia, sistemas diversos para controle do tráfego aéreo

SKM
SKM Eletro Eletrônica Ltda
AVENIDA 22 DE MAIO, 9000, LOTE 05, QUADRA D - ENGENHO VELHO
Contato: Nicolau Alves Sebastião (nicolau@skmtech.com.br)
Tel.: (21) 2283-1230 (21) 2518-1507 / (21) 9208-4982 Sr. Nicolau
Website: www.skmtech.com.br
Classificação: integração de sistemas, sistemas de apoio à decisão / inteligência, sistemas de comando e
controle naval, telecomunicações

SMART POWER BRASIL
SMART POWER Defesa e Segurança Ltda.
RUA SÃO CRISTÓVÃO, 5 SALA 625 - SÃO CRISTOVÃO RIO DE JANEIRO
Contato: Andréa Levy (a.levy@smartpowerbrasil.com.br)
Tel.: (21) 3556-4245
Website: www.smartpowerbrasil.com.br
Classificação: simuladores

SPACECOM
SPACECOMM Monitoramentos S.A
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza nº 3.901 / 7º andar, Cidade Industrial
Contato: Revenna Carvalho (financeiro@spacecom.com.br)
Tel.: (41) 3270-6000 / George Alberto Marcondes Pereira - Vice-Presidente Comercial e de
Geração de Novos Negócios
Website: www.spacecom.com.br
Classificação: monitoramento

SPECTRA
SPECTRA Tecnologia Indústria, Comércio e Serviços de Informática Ltda.
RUA DR. SILVO LEME, Nº 80 - BELENZINHO
Contato: Arthur de Almeida Jr. (arthur@spectratecnologia.com.br)
Tel.: (11) 5574-6544 / Arthur (11) 99222-5551
Website: www.spectratecnologia.com.br
Classificação: calibração e manutenção de equipamentos, apoio marítimo e offshore, inspeção, certificação,
testes, ensaios e perícias, monitoramento

SPLaw
SPIEWAK, CARNEIRO, BARBOSA, CARVALHO E MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
AL CAMPINAS, 1077, ANDAR 3 - JARDIM PAULISTA
Contato: Benny Spiewak
Tel.: (11) 2039-0130
Website: www.splaw.com.br
Classificação:

STEFANINI RAFAEL SEGURANÇA E DEFESA (STR)
STEFANINI RAFAEL SEGURANÇA E DEFESA (STR) - STF PROJETO E SERVIÇOS TECNOLOGIA DE
DEFESA S.A.
AV. EUSÉBIO MATOSO, Nº 1375 8º ANDAR BAIRRO BUTANTÃ
Contato: Marco Alexandre Rodrigues (marco.rodrigues@stefaninirafael.com)
Tel.: (11) 3039-2130 / (11) 3039-2000
Website: www.stefanini.com
Classificação:

STELLA
STELLA Tecnologia Indústria e Comércio Aeroespacial Ltda.
RUA ARISTIDES LOBO 80, SALA 310 - RIO COMPRIDO
Contato: Desyene Silva (desyene@stellatecnologia.com.br)
Tel.: (21) 3258-0409
Website: uav.com.br
Classificação: veículos aéreos não tripulados (VANT)

STRATOSPHERE
STRATOSPHERE Comércio Imp. e Exp. de Tecnologia
RUA OLYMPIO PATTARO, 392
Contato: Lorelei Ceschin
Tel.: (19) 3368-3330 (19) 98121-3333 87121-3333
Website: www.stratosphere.com.br
Classificação: equipamento individual de campanha, paraquedas

SUNTECH
SUNTECH S/A
R. FERREIRA LIMA, 238 – 9º ANDAR – ED. GOELDER EXECUTIVE, CENTRO
Contato: Juliano Galvão Galvão Vaconcelos (juliano.vasconcelos@suntech.com.br)
Tel.: (48) 3322-0107
Website: www.suntech.com.br
Classificação: sistemas de comunicação, segurança cibernética, telecomunicações

TAROBÁ
TAROBÁ Engenharia e Negócios Ltda
ALAMEDA ITAPECURÚ, Nº 645, CJ. 522
Contato:
Tel.: (11) 4191-1878 / Luis Otávio (11) 9141-4041 / Bia (11)9 9182-2801 - (Endereço Residencial
Dona Beatriz - Av. Ômega 219, apto 204)
Website: www.taroba.eng.br
Classificação: auditoria / consultoria, inspeção, certificação, testes, ensaios e perícias, projeto / simulação de
processos de engenharia, nacionalização de projetos e componentes, representação comercial

TAURUS
TAURUS
AV. SÃO BORJA 2181, PRÉDIO A, DISTRITO INDUSTRIAL
Contato: Raul José Ferreira Dias (raul.dias@taurus.com.br)
Tel.: (51) 3021-3000 / (51) 3021-3001
Website: www.taurus.com.br
Classificação: forjaria/ usinagem, armamento leve, projeto e desenvolvimento de armamento

TECHNICAE
TECHNICAE Projetos e Serviços Automotivos LTDA
ADE ÁGUAS CLARAS, CJ. 22, LOTES 22,23,24 E 25 - ÁGUAS CLARAS
Contato: Gert Antonius (gert.antonius@technicae.com.br)
Tel.: (61) 2196-0909
Website: www.technicae.net.br
Classificação: manutenção de viaturas, viaturas - peças e partes

TEMPEST
TEMPEST Serviços de Informática
RUA MADRE DE DEUS, Nº 27, 15º ANDAR, BAIRRO DO RECIFE
Contato: Evandro Curvelo Hora (evandro@tempest.com.br)
Tel.: (81) 3419-0800
Website: www.tempest.com.br
Classificação: automação, ensino, treinamento e formação técnica, assessoria, auditoria / consultoria,
gerenciamento de projetos de defesa, criptografia, equipamento de controle de acesso, inspeção, certificação,
testes, ensaios e perícias, ensaios não destrutivos, defesa cibernética, pesquisa e desenvolvimento, Simulação
de Guerra Cibernética, comunicações seguras, nacionalização de projetos e componentes, infraestrutura de TI,
inteligência / contraespionagem, monitoramento, segurança cibernética, segurança da informação, software,
telecomunicações, acesso seguro à documentos

THALES
THALES International Brasil LTDA
Rua Professor Rubião Meira, nº 50 – Vila Washington
Contato: Luciano Macaferri Rodrigues (luciano.rodrigues@thalesgroup.com) / Leonardo de
Oliveira Andrade (leon
Tel.: (11) 3198-5250
Website: www.thalesgroup.com
Classificação: células solares / painéis solares, centro integrado de comando e controle, aeronave
remotamente pilotada / ARP / RPA, colimadores, antenas, Simulação de meios aéreos, Simulação de Combate
Aéreo, Simulação de voo em asa fixa, Simulação de voo em helicóptero, Simulação de voo com VANT (ARP),
Simulação de voo noturno, componentes eletro-eletrônicos, integração de sistemas, equipamento de visão
noturna, automação, aeronaves - partes e peças, Simulação de meios terrestres, Simulação de defesa antiaérea,
Simulação de combate terrestre, sistemas de apoio à decisão / inteligência, laser, conectores de RF, automação
de navios, espoletas de impacto mecânico, câmeras de visão noturna, Simulação de Meios Navais, câmeras
termais, Simulação de sistemas de armas em navios, Simulação de combate naval, sistemas de armas, lentes,
aviônicos, câmera de registro policial, eletrônicos, veículos aéreos não tripulados (VANT), criptografia, foguetes,
VANT - consultoria, VANT - fabricantes, foguetes guiados, VANT - logística, VANT- manutenção, equipamento de
guerra eletrônica, equipamento de controle de acesso, veículos terrestres não tripulados, optrônicos, projetos
terrestres / projetos de viaturas, data center, Simulação de sistemas de comando e controle, sistemas de
comando e controle aéreo, sistemas de comando e controle naval, sistemas de comando e controle terrestre,
equipamento de observação, sistemas óticos para aplicações espaciais, defesa cibernética, armamento pesado,
Simulação de Guerra Eletrônica, sensores inerciais, sistemas de combate, equipamento de segurança, veículos
militares sobre rodas / viaturas sobre rodas, lanternas, Simulação de Guerra Cibernética, equipamento de auxílio
à navegação, sistemas de comunicação, equipamentos navais, comunicações seguras, equipamentos de
vigilância eletrônica, equipamento subaquático, identificação por rádio frequência, mísseis, engenharia
aeroespacial, Simulação de operações noturnas / visão noturna, equipamentos de RF / transceptor de RF,
sistemas espaciais, Hardware de simulação, imageamento, viaturas - peças e partes, infraestrutura de TI,
inteligência / contraespionagem, robótica, viaturas blindadas, integração de sistemas aviônicos, Software de
simulação, radares, radar meteorológico, radar móvel, monitoramento, segurança cibernética, viaturas
especializadas, rastreadores, Centro de treinamento multimissão - tático e estratégico, segurança da
informação, projeto e desenvolvimento de armamento, processamento digital de imagens, simuladores, RFID,
sistemas lançadores, Consultoria de projetos de simulação aérea e treinamento, lança foguetes / lançador de
foguetes, Consultoria de projetos de simulação terrestre e treinamento, sistema lançador de torpedos, mísseis e
bombas, Consultoria de projetos de simulação naval e treinamento, sistema de artilharia superfície-superfície,
segurança patrimonial, software, projetos navais, projetos aeroespaciais, telecomunicações, câmeras e vídeo
monitoramento, satélites, satélites - partes e peças, satélites - manutenção, sistemas de suprimento de energia
para satélites, sonares, acesso seguro à documentos, mapeamento, 4g / lte seguro, interferência
eletromagnética intencional (IEMI)

THYSSENKRUPP
THYSSENKRUPP Brasil Ltda.
PRAÇA JOÃO DURAN ALONSO,Nº 34, 10º ANDAR - CIDADE MONÇÕES
Contato: Paulo Alvarenga (paulo.alvarenga@thyssenkrupp.com)
Tel.: (11) 5105-7555 / (11) 8696-3422 Rainer / Marcos Junqueira 9 9685-2498 / Paulo Alvarenga
(Vice President Business Development) (11) 5105-7564 e-mail:
paulo.alvarenga@thyssenkrupp.com / Paulo Alvarenga (paulo.alvarenga@thyssenkrupp.com)
Website: www.thyssenkrupp.com
Classificação: construção naval / embarcações, equipamentos navais, projetos navais, submarinos

TRUCKVAN
TRUCKVAN Indústria e Comércio Ltda.
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA, 135, PARQUE NOVO MUNDO
Contato: Roberto Rodrigues (roberto.rodrigues@truckvan.com.br)
Tel.: (11) 2086-5555 ou (11) 2635-1133 / (11) 2635-1133 ou (11) 2451-2909 / Sr. Alcides (11)
99988-1242
Website: www.truckvan.com.br
Classificação: projetos terrestres / projetos de viaturas, veículos militares sobre rodas / viaturas sobre rodas,
veículos policiais / viaturas policiais, unidades móveis, caminhões

UNIVERSAL
UNIVERSAL Importação ExportAção e Comércio Ltda.
AVENIDA ITAOCA 981, BONSUCESSO
Contato: Izabel Cristina Barros (izabel.barros@universal.ind.br)
Tel.: (21) 2501-4848
Website: www.universal.ind.br
Classificação: manutenção de viaturas, veículos militares sobre rodas / viaturas sobre rodas, viaturas - peças e
partes, viaturas blindadas, representação comercial

VALLAIR DO BRASIL
VALLAIR DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA CATARINA BRAIDA, Nº 396 BELENZINHO
Contato: Renan Couto (renan.couto@vallair.com.br)
Tel.: (11) 2696-3411 / (11) 2308-3461
Website: www.vallair.com.br
Classificação:

VELCRO
VELCRO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDS
ALAMEDA CAIAPÓS, 703, DISTRITO INDUSTRIAL
Contato: LAMARTINE BARBOSA (LBARBOSA@VELCRO.COM)
Tel.: (11) 4191-0522 / (11) 4195-6644
Website: www.velcro.com.br
Classificação: fixadores

VERTICAL DO PONTO
VERTICAL DO PONTO Indústria e Comércio de Paraquedas Ltda.
AV. DUQUE DE CAXIAS, 600 - VILA MILITAR - DEODORO
Contato: Ieldo Tonassi (ieldotonassi@verticaldoponto.com.br)
Tel.: (21) 2457-4338 / (21) 4886-0520 / (21) 9856-9630 Iéldo Tonassi/
Website: www.verticaldoponto.com.br
Classificação: paraquedas

VILLARES METALS S.A.
VILLARES METALS S.A.
RUA ALFREDO DUMONT VILLARES, 155 - PRÉDIO ADMINISTRATIVO, JD SANTA CAROLINA
Contato: Leonardo Taborda Sandor (leonardo.sandor@villaresmetals.com)
Tel.: (19) 3303-8139
Website: www.villaresmetals.com.br
Classificação: Aços para Construção Mecânica; Aços de Ultra Alta Resistência; Aços Ferramentas para trabalho
à Quente e à Frio; Aços Inoxidáveis Auteníticos, Martensisticos, Ferríticos, Duplex e PH; Ligas e Super Ligas a
Base de Níquel

VITRUS
VITRUS Consultoria de Mercados S/A.
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 13.797 - Bl. 3 - 8º ANDAR
Contato: Neila Barbosa
Tel.: (11) 5501-9811
Website: www.grupoepcint.com.br
Classificação: assessoria, auditoria / consultoria

VMI Sistemas de Segurança
VMI Sistemas de Segurança LTDA.
AV. HUM, 55 - DISTRITO INDUSTRIAL GENESCO AP. DE OLIVEIRA
Contato: João Ilheu (joão.ilheu@vmis.com.br)
Tel.: (31) 3622-0470 / (31) 91611-284
Website: www.vmis.com.br
Classificação: integração de sistemas, material balístico / proteção balística, viaturas especializadas, scanner

WAIVER EXPO
WAIVER EXPO Logística de Feiras e Eventos Ltda.
RUA ALFREDO PUJOL, 285 CJ. 13 E 14 - SANTANA
Contato: Cláudia Grigolon (claudia.grigolon@waiverexpo.com)
Tel.: (11) 2281-7882
Website: www.waiverexpo.com
Classificação: desembaraço alfandegário, logística, logística militar, logística aeronáutica, exposições, feiras,
logística internacional para feiras e eventos

WEATHERHAVEN
WEATHERHEAVEN do Brasil Comércio e Indústria de Sistema de Acampamento Fechado LTDA.
AV. JOÃO PAULO I, 400, GALPÃO 2, 1º ANDAR - BAIRRO OLIVEIRAS
Contato: Laura Maria Barbosa Paulin (lpaulin@weatherhaven.com.br)
Tel.: (11) 4704-1458 / (11) 4704-0696 / (21) 8299-8399 /(21) 7858-5553 - Cel. Claudio Barroso
Magno
Website: www.weatherhaven.com
Classificação: barracas / tendas

WELSER
WELSER ITAGE Participações e Comércio S/A.
RUA DO CARMO, Nº 07, 19º ANDAR - CENTRO
Contato: Carlos Frederico Queiroz de Aguiar (frederico.aguiar@condornaoletal.com.br)
Tel.: (21) 3974-3350 / Dr. Carlos Frederico (21) 8223-1788 e (21) 9522-4092
carlosaguiarjr70@gmail.com
Website: www.condornaoletal.com.br
Classificação: armas não letais

XMOBOTS
XMOBOTS Comércio de Aeronaves e Serviços de Engenharia Ltda.
RUA GELSOMINO SAIA, 88 – JD. MARACANÃ
Contato: Naiara Avanço Galeti (naiara.avanco@xmobots.com)
Tel.: (16) 3413-0655
Website: www.xmobots.com
Classificação: aeronave remotamente pilotada / ARP / RPA, veículos aéreos não tripulados (VANT), VANT fabricantes
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ARMAMENTO
alvos e equipamentos para tiro
estande de tiro
armário para guarda de armas
aparelho de pontaria
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arma branca / faca / canivete / espada
armas não letais
armamento leve
armamento pesado
canhão / canhões
estação de armas
estação de armas estabilizada
motores de foguete
pistola elétrica
projeto e desenvolvimento de armamento
sistemas lançadores
lança foguetes / lançador de foguetes
sistema lançador de torpedos, mísseis e bombas
sistema de foguetes ar-terra
sistema de artilharia superfície-superfície
manutenção de armamento
arma leve anti carro
defesa QBRN
MUNIÇÃO
bombas
bombas aéreas
bombas aéreas de exercício
bombas de fins gerais
bombas de fragmentação
bombas de penetração
cabeças de guerra
espoletas de impacto mecânico
foguetes
foguetes de chaff
foguetes guiados
granadas
granadas 60mm
granadas 81mm
máquinas de recarga de munição / recarga de munição
minas submarinas
mísseis
mísseis ar - ar
mísseis terra - terra / mísseis superfície - superfície
mísseis terra - ar / mísseis superfície - ar
munições leves
munições não letais
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munições pesadas
spray incapacitante
sub-calibres para morteiros
torpedos
latão - copos e bobinas para munições de pequeno calibre
latão - discos para fabricação de munições de grande calibre
metalurgia de metais não ferrosos, cobre e ligas de latão
EXPLOSIVOS E PROPELENTES
ácido perclórico
perclorato de amônio
perclorato de potássio
perclorato de sódio
ácido pícrico
explosivos
nitrocelulose
pirotécnicos
produtos controlados (desembaraço)
PROTEÇÃO BALÍSTICA / BLINDAGEM
blindagem / blindagem balística
coletes balísticos
material balístico / proteção balística
AERONAVES / AEROESPACIAL
aeronaves
aeronaves de asa fixa
aeronaves de asa rotativa
helicópteros
aeronaves - partes e peças
aeróstatos
aviônicos
balões
cabos elétricos para aeronaves
cabos para aeronaves
engenharia aeroespacial
engenharia de estruturas aeronáuticas
engenharia de sistemas aeronáuticos
integração de sistemas aviônicos
mangueiras e tubos para aeronaves
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manutenção aeronáutica / manutenção de aeronaves
mantenção aeronáutica / manutenção de aeronaves
manutenção e reparo de aviônicos
manutenção de helicópteros
manutenção / revisão / fornecimento de motores aeronáuticos
manutenção / fornecimento de turbinas aeronáuticas
modernização de aeronaves
plataformas mais leves que o ar para múltiplos usos
projetos aeroespaciais
satélites
satélites - partes e peças
satélites - manutenção
sistemas de suprimento de energia para satélites
serviços aeronáuticos (asa fixa)
serviços aeronáuticos (helicópteros)
equipamento meteorológico / meteorologia
compressores especiais para aeronaves
sistemas de controle de vibração
sensores aeronáuticos
revestimentos aeronáuticos especiais
mapeamento aéreo estratégico
aerofoto
sensores para detecção de agentes químicos e plantações ilegais
sistemas diversos para controle do tráfego aéreo
EMBARCAÇÕES / NAVAL / NÁUTICA / SUBAQUÁTICO
absorvedores de CO2 para atividades subaquáticas
cal sodada
apoio marítimo e offshore
automação de navios
bombas de sucção e recalque para embarcações
construção naval / embarcações
embarcações - peças e partes
equipamento de auxílio à navegação
equipamentos navais
equipamento subaquático
estudos cartográficos / oceanográficos
manutenção de embarcações
manutenção de sistemas de navegação e comunicação
material de salvatagem
motores para embarcações
plataforma estabilizada
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projetos navais
propulsão / propulsores navais
sistemas de combate a incêndio em navios
submarinos
botes / balsas
compressores especiais para embarcações
VIATURAS
baterias
bombas de sucção e recalque para viaturas
conectores automotivos
manutenção de viaturas
projetos terrestres / projetos de viaturas
revenda de viaturas
veículos militares sobre rodas / viaturas sobre rodas
veículos policiais / viaturas policiais
viaturas - peças e partes
sistemas de suspensão
viaturas blindadas
viaturas especializadas
unidades móveis
caminhões
VEíCULOS NÃO TRIPULADOS
aeronave remotamente pilotada / ARP / RPA
alvos aéreos não tripulados
embarcações não tripuladas
veículos aéreos não tripulados (VANT)
VANT - consultoria
VANT - fabricantes
VANT - logística
VANT- manutenção
veículos terrestres não tripulados
sensores inerciais
SISTEMAS DE COMANDO E CONTROLE
centro integrado de comando e controle
integração de sistemas
sistemas de apoio à decisão / inteligência
sistemas de armas
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sistemas de comando e controle
sistemas de comando e controle aéreo
sistemas de comando e controle naval
sistemas de comando e controle terrestre
sistemas de combate
sistemas de combate aéreo
sistemas de combate naval
sistemas de combate terrestre
sistemas de defesa anti-aérea
sistemas de direção de tiro
sistemas espaciais
centro de comando e controle móvel
ELÉTRICOS / ELETRÔNICOS
células solares / painéis solares
componentes eletro-eletrônicos
data-link em balões
eletrônicos
eletro-ópticos
equipamento de guerra eletrônica
geradores e iluminação
indicador visual de rampa de aproximação
manutenção de eletro-eletrônicos
projetos eletro-eletrônicos
radares
radar meteorológico
radar móvel
rastreadores
repetidor rádio baseado em balões
RFID
scanner
sistema de iluminação para balizamento de pista de pouso
Sistemas de distribuição elétrica
caixa de distribuição
sistemas eólicos
sonares
válvulas
equipamento de detecção de agentes químicos e outros afins
cabos e conectores eletro-eletrônicos
conectores Micro-D
conectores Nano-D
conectores hiperfrequência
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conectores circulares
soluções em interconexões
cablagem
prototipagem de placas eletrônicas
CIBERNÉTICA / TI / TELECOMUNICAÇÕES
Segurança da informação ; Acesso seguro à documentos
antenas
automação
conectores de RF
criptografia
telemetria
contramedida eletrônica
data center
defesa cibernética
sistemas de comunicação
comunicações seguras
comunicações críticas
redes inteligentes de comunicação crítica
sistema de comunicações integradas
radiocomunicação
sistemas de radio comunicação troncalizados Tetra e Tetrapol
identificação por rádio frequência
equipamentos de RF / transceptor de RF
infraestrutura de TI
switch/modem/roteador
robótica
segurança cibernética
segurança da informação
simuladores
sistemas de rádio enlace baseado em balões
software
Proteção de Infraestruturas Críticas
telecomunicações
biometria
controlador lógico programável (CLP)
acesso seguro à documentos
4g / lte seguro
interferência eletromagnética intencional (IEMI)
emanação eletromagnética (TEMPEST)
sistema de informação geográfica
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EQUIPAMENTOS ÓTICOS
colimadores
equipamento de visão noturna
laser
lentes
optrônicos
sistemas óticos para aplicações espaciais
lanternas
luneta tática
binóculo tático
MATERIAL DE APOIO
abrigos sustentáveis / abrigos temporários
barracas / tendas
unidades habitacionais
alimentação / alimentos
ração operacional
segurança alimentar
bolsas e cases
botas / coturnos / calçados
Botas e equipamentos táticos de alta performance
capacetes
coletes balísticos para vestimenta
coletes salva-vidas
colete tático
traje antitumulto
containers
cozinhas industriais e equipamentos
embalagens especiais
equipamento de combate à incêndio
equipamentos para busca e resgate SAR
equipamento de proteção individual (EPI)
equipamento de proteção policial
equipamento de purificação de água
equipamento coletivo de campanha
equipamento individual de campanha
equipamentos médico-hospitalares
hospital de campanha / hospital móvel
malas
mochilas
fixadores
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correntes e acessórios para amarração e içamento de cargas
correntes de tração para viaturas sobre rodas
corrente de proteção de pneus e acessórios
paraquedas
sistemas de lançamento de carga aérea
sanitário de campanha
sistema prisional modular
tratamento de água
uniformes
VIGILÂNCIA
alarmes, sirenes e sensores
balões de vigilância
câmeras de visão noturna
câmeras termais
câmera de registro policial
equipamento de controle de acesso
equipamento de observação
equipamento de segurança
equipamentos de vigilância eletrônica
imageamento
gestão de imagens
inteligência / contraespionagem
monitoramento
plataforma para monitoramento e vigilância em balões
processamento digital de imagens
segurança patrimonial
treinamento para operação com visão noturna
câmeras e vídeo monitoramento
mapeamento
levantamento por tecnologia GNSS (GPS)
LOGÍSTICA / PUBLICIDADE / CONSULTORIA
aduana
armazenagem
assessoria
assessoria em importação / exportação
auditoria / consultoria
consultoria e serviços de imigração (entrada e saida)
consultoria e serviços de imigração (suporte ao expatriado)
análise geopolítica
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desembaraço alfandegário
logística
logística militar
logística aeronáutica
integração logística
transporte
exportação
vendas internacionais
exposições
feiras
logística internacional para feiras e eventos
importação
inteligência de mercado
marketing
marketing internacional
publicidade especializada
representação comercial
embalagens especiais ONU para produtos de defesa
embalagens especiais ONU para munição leve e pesada
embalagens especiais ONU para explosivos e pirotécnicos
embalagens especiais ONU para transporte de produtos perigosos
embalagens especiais ONU para transporte de combustíveis especiais
embalagens especiais ONU para transporte de OGM ’s
embalagens especiais ONU para substâncias infecciosas cat. A e B
embalagens especiais ONU para defesa de agentes biológicos
embalagens especiais ONU para agentes nocivos contaminantes
catalogação
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TREINAMENTO / TESTES / PROJETO / PESQUISA
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calibração e manutenção de equipamentos
ensino, treinamento e formação técnica
forjaria/ usinagem
gerenciamento de projetos de defesa
inspeção, certificação, testes, ensaios e perícias
ensaios não destrutivos
pesquisa e desenvolvimento
projeto / simulação de processos de engenharia
nacionalização de projetos e componentes
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NUCLEAR
engenharia nuclear
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válvula de controle de fluxo de hexafluoreto de urânio
OUTROS MATERIAIS E ATIVIDADES
Aços para Construção Mecânica; Aços de Ultra Alta Resistência; Aços Ferramentas
para trabalho à Quente e à Frio; Aços Inoxidáveis Auteníticos, Martensisticos,
Ferríticos, Duplex e PH; Ligas e Super Ligas a Base de Níquel
conectores hidráulicos
moto bombas
polímeros e borrachas
outros

