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20.176.294,3928.737.085,371 001  A vo
Adimplente

16/03/201629  CONCORRÊNCIA  OBRAS E 
ENGENHARIA

81.051.666/000170OIKOS CONSTRUÇÕES LTDAContratação de empresa especializada para execução das
Obras de Construção da Nova Sede do SEBRAE/ES a ser
realizada na Rua Belmiro Rodrigues da Silva, nº. 170,
Bairro Enseada do Sua, Vitória/ES, CEP. 29.050435,
conforme especificações constantes no Termo de
Referência.

CT.00007.16

3.146.041,076.802.156,672 001  A vo
Adimplente

01/11/201646  PREGÃO ELETRÔNICO27.578.434/000120UNIMED VITORIA COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO

Contratação de empresa especializada para prestação
continuada de serviços de assistência médicohospitalar
que englobe os segmentos ambulatoriais, serviços
complementares de diagnósticos e terapia, com
obstetrícia, em quarto privativo, serviços de remoção
médica e atendimento domiciliar de
urgência/emergência, dentre as demais cláusulas do
inciso I, art. 1º da Lei 9.656/98, conforme especificações
constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital de
Pregão Eletrônico 015/2016, e também os demais
anexos.

CT.00045.16

2.892.300,4111.714.139,783 001  A vo
Adimplente

18/11/201446  PREGÃO ELETRÔNICO69.034.668/000156SODEXO PASS DO BRASIL 
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A

Contratação de empresa para fornecimento de cartão
alimentação e cartão refeição, bem como a providência
de recargas mensais, consoante especificações contidas
no Edital de Pregão Eletrônico 008/2014 e seus anexos.

CT.00082.14

1.598.594,559.428.248,954 001  A vo
Adimplente

04/03/201328  CONCORRÊNCIA  COMPRAS 
E SERVIÇOS

07.781.879/000103PROSPCTAR COMUNICAÇÃO LTDAA presente Concorrência tem por objeto a contratação de
agência de publicidade e propaganda, especializada na
prestação de serviços, técnicos de PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL (LOTE 01), que é responsável por gerar a
identidade da instituição, além de trabalhar com as
políticas da instituição, como visão, missão, valores e
conceitos éticos, de forma a elaborar planos estratégicos
que contribuem para a exposição positiva da instituição,
além de divulgação de atos e campanhas do SEBRAE/ES,
compreendendo o estudo, o planejamento, a
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna,
a intermediação e a supervisão da execução externa e a
distribuição de peças e campanhas de interesse do
SEBRAE/ES aos veículos e demais meios de divulgação.
Concorrencia nº 004/2012.

CT.00009.13

1.349.579,212.655.792,675 001  A vo
Adimplente

04/04/201746  PREGÃO ELETRÔNICO07.720.317/000141CONICA ASSESSORIA E SUPORTE 
TECNICO PARA EVENTOS LTDA

Contratação de empresa especializada em
motantem/desmogem de estandes, feiras e tendas, bem
como manutenção das mesmas e elementos
complementares conforme especificaçãoes Anexo I.

RP.00007.17

949.725,524.717.042,606 001  A vo
Adimplente

03/01/201445   PREGÃO PRESENCIAL15.454.201/000136SERVILIMP SERV DE 
CONSERVAÇÃO E LIMP DE VITÓRIA 
LTDA ME

Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços gerais de conservação, limpeza, manutenção,
copa, garçom, operação de equipamentos telefônicos,

CT.00002.14
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recepção, jardinagem nos imóveis próprios e locados
pelo SEBRAE/ES em todo Estado do Espirito Santo,
conforme relação abaixo e demais especificações
constantes no Anexo I (Termo de Referência) deste Edital.

903.543,662.901.000,007 001  A vo
Adimplente

24/03/201746  PREGÃO ELETRÔNICO39.327.556/000122AZ TURISMO E VIAGENS LTDAContratação de empresa especializada para prestação de
serviços de agência de viagens corporativas com
fornecimento de passagens aéreas nacionais e
internacionais, fornecimento de seguro, reservas de
hotéis, compra de ingressos para feiras e eventos,
transportes terrestres e assistência em viagem
internacional, bem como serviços complementares para
o SEBRAE/ES.

CT.00006.17

720.436,381.039.998,898 001  A vo
Adimplente

23/10/201746  PREGÃO ELETRÔNICO36.411.585/000180DUFRIL SERVICO E COMERCIO 
LTDA

O objeto da presente licitação é a Contratação de
empresa especializada para Fornecimento, Instalação,
Testes, Comissionamento, Operação, manutenção
preventiva e corretiva de Equipamentos de Climatização
para a Nova Sede do SEBRAE/ES, localizada à Rua Belmiro
Rodrigues da Silva, nº.170, Bairro Enseada do Sua,
Vitória/ES, CEP. 29.050435, conforme condições,
quantidades, exigências e especificações discriminadas
no Termo de Referência e demais documentos anexos a
este Edital.

CT.00051.17

637.688,261.094.997,809 001  A vo
Adimplente

14/02/201745   PREGÃO PRESENCIAL28.518.660/000188GRAFICA RESPLENDOR EIRELI  EPPO objeto da presente Ata é o registro de preços para
futura e eventual aquisição de MATERIAL GRÁFICO para
uso pekas Unidades do SEBRAE/ES, de acordo com
especificações no ANEXO I  TERMO DE REFERÊNCIA do
Edital de Pregão Presencial nº 008/2016 e seus anexos, a
proposta de preço apresentadas às fls. 341/347, a
Decisão DIREX/ES nº 261/2016, de 17/11/2016 e
Resolução CDE nº 023/2016, de 06/12/2016, todos
partes deste instrumento, independente de transcrição.

RP.00005.17

589.800,00589.800,0010 012  Término12/07/201719  DISPENSA  ART. 9  XVIII  
FEIRAS E EVENTOS EM GERAL

05.841.174/000109PREMIUM COMUNICACAO E 
MARKETING LTDA

Locação de 543 m2 de espaço montado e qquisição de
cotas para 24 desfiles.Evento: Vitória Moda 2017  10º
Edição Local: Centro de Convênções  Vitória  ESData: 11
a 13/07/2017

CT.00022.17
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Notas explicativas sobre o relatório: 

1) Este relatório é emitido mensalmente com os dados dos últimos 12 (doze) meses e relaciona os contratos que 
apresentam os maiores valores de pagamentos realizados no período indicado. 

2) Os valores da coluna Valor Total referem-se ao valor original do contrato e possíveis termos aditivos firmados 
até a data de emissão do relatório; 

3) Este relatório considera também os contratos de consultoria tecnológica (SEBRAETEC) e os contratos de 
consultorias de gestão empresarial do Sistema de Gestão de Credenciados (SGC). 


