
DIRETÓRIO ABIMDE

ACTION CARGO
ACTION Agenciamento de Cargas LTDA.
Rua Laplace, 74 / 2º andar, Brooklin, São Paulo, SP, CEP 04622-050
Contato: Neviston Vieira
Tel.: (11) 2124-7244
E-mail - actioncargo@actioncargo.com.br
website - www.actioncargo.com.br
Classificação - aduana, armazenagem, assessoria, auditoria / consultoria, desembaraço
alfandegário, logística, logística aeronáutica, transporte, exportação, exposições, feiras, importação
ADVENTURE TECH
ADVENTURE TECH Equipamentos de Audiovisual LTDA
Ade Cj. 28, Lote 12, Loja 01, Águas Claras, Brasília, DF, CEP 71991-360.
Contato: Alex Martins Alves
Tel.: (61) 3201-0366
E-mail - alex@adventuretech.com.br
website - www.adventuretech.com.br
Classificação - simuladores
AEL
AEL Sistemas S.A
Av. Sertório, 4400, Bairro Jardim São Pedro, Porto Alegre, RS, CEP 91040-620.
Contato: Vitor Jaime Puglia Neves
Tel.: (51) 2101-1200
E-mail - marketing@ael.com.br
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
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AEQ
AEQ Aerospace, chemical & Defence Ltda
Rua Arnaldo Perine, 457 - Bairro Florestal
Contato: Roberto Miscow
Tel.: (41) 3512-8200
E-mail - commercial@aeqaeroespacial.com.br
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
AEROMOT
AEROMOT Aeronaves e Motores S.A
AV. Sertório 1988, Portão 8, Infraero - Hangar Aeromot, Porto Alegre, RS, CEP 91020-000.
Contato: João Cláudio Jotz
Tel.: (51) 3357-8500
E-mail - jjotz@aeromot.com.br
website - www.aeromot.com.br
Classificação - aviônicos, manutenção aeronáutica / manutenção de aeronaves
AEROSS
AEROSS Manutenção Aeronáutica
Av. da Aldeia, 340, Barueri, SP, CEP 06440-000.
Contato: Luiz Sette
Tel.: (11) 4193-8899
E-mail - sette@aeross.com.br
website - www.aeross.com.br
Classificação - aviônicos
AEROTRON
AEROTRON Indústria e Comércio Ltda.
RUA BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS, Nº 50 - SANTA RITA DE CÁSSIA, ITAJUBÁ, MG, CEP:
37502-485
Contato: Carlos Camara
Tel.: (35) 3621-6197 / (35) 3621-6230
E-mail - carlos.camara@aerotron.com.br
website - www.aerotron.com.br
Classificação - armamento leve, manutenção de helicópteros, serviços aeronáuticos (helicópteros)
AGRALE
AGRALE S.A.
BR 116 km 145, Nº. 15104, Caxias do Sul, RS, CEP 95059-520.
Contato: Flávio A. Crosa
Tel.: (54) 3238-8000
E-mail - agrale@agrale.com.br
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
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AGUSTA WESTLAND
AGUSTA WESTLAND DO BRASIL Ltda.
Av. Alberto Jackson Bayton, 2784 � Jd. Santa Fé - Osasco, CEP 06276-000.
Contato: Secondo Viglieno
Tel.: (11) 3601-2269
E-mail - agustawestland@agustawestland.com.br
website - www.agustawestland.com.br
Classificação - aeronaves, aeronaves de asa rotativa, helicópteros, manutenção de helicópteros,
serviços aeronáuticos (helicópteros)
AIRBRAS
AIRBRAS – AIRBUS MILITARY DO BRASIL
R. Joaquim Floriano, 960/ 11º andar,- Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04534-004.
Contato:
Tel.: (11) 3093-2800
E-mail -
website - www.airbusdefenceandspace.com
Classificação - aviônicos
AIRBUS SLC BRASIL
AIRBUS DS - SOLUÇÕES E COMUNICAÇÕES CRÍTICAS LTDA
AV. LAVANDISCA, 777 / CJ. 32, MOEMA, SÃO PAULO, SP, CEP: 04515-011.
Contato: Yuri Cesário Araujo
Tel.: (11) 2495-2003
E-mail - yuri.cesario-araujo@airbus.com
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
AIRMOD
AIRMOD CONSULTING
Rod. Presidente Dutra, Km 138, Parque Tecnológico de S. José dos Campos, São José dos Campos,
SP, CEP 12247-016.
Contato: Anderson Wagner Siqueira
Tel.: (12) 3949-2289
E-mail - anderson.siqueira@airmodconsulting.com.br
website - www.airmodconsulting.com
Classificação - auditoria / consultoria, engenharia de estruturas aeronáuticas
AIRSHIP DO BRASIL
AIRSHIP DO BRASIL Ind. Aeronáutica Ltda.
Rua Christiano Rodrigues Machado, 10, Jardim Real, São Carlos, SP, CEP: 13567-350
Contato: Romulus Antonio F. Lopes
Tel.: (16) 2106-9494
E-mail - contato@airshipdobrasil.com.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
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AKAER
AKAER Engenharia S.A.
Av. Cesare Monsueto Giulio Lattes, 501, Distrito de Eugênio de Melo, São José dos Campos, São
Paulo, CEP: 12247‐014
Contato: Aldo Silva / Ricardo Asa
Tel.: (12) 2139-1100
E-mail - aldo.silva@akaer.com.br
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)
AKER SECURITY
AKER Consultoria e Informática S/A
SHCGN 710/711, Bloco E, Loja 53, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70750-650
Contato: Juliana Lopes
Tel.: (61) 3038-1900
E-mail - juliana.lopes@aker.com.br
website - www.aker.com.br
Classificação - infraestrutura de TI, segurança da informação, telecomunicações
ALBERGO
ALBERGO Abrigos Sustentáveis
Av. Engenheiro George Corbisier, 1692/ Sl.2, Jabaquara , São Paulo, CEP 04345-001.
Contato: Fabio Ayub Ferreira
Tel.: (11) 7825-4509 / (11) 99900-1078
E-mail - fabio@albergo.com.br
website - www.albergo.com.br
Classificação - abrigos sustentáveis / abrigos temporários, unidades habitacionais
ALFADELTA - Rio
ALFADELTA - Rio Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
Rua Constante Ramos, 93/701 – Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22051-011.
Contato: Antonio Dias de Macedo Filho
Tel.: (21) 9851-4038
E-mail - adiasmf@uol.com.br
website - Não Possui
Classificação - software
ALLTEC
ALLTEC Componentes em Materiais Compostos Ltda.
Rua Moxotó, 456, Chácaras Reunidas, São José dos Campos, SP, CEP 12238-320.
Contato: Alcides Aparecido de Souza
Tel.: (12) 3931-4178
E-mail - alcides.souza@allteccomposites.com.br
website - www.allteccomposites.com.br
Classificação - manutenção aeronáutica / manutenção de aeronaves
ALMA Soluções
ALMA Soluções em Tecnologia e Serviços Ltda.
SMAS Trecho 03, Cj. 03, Bl D, Nº 50, SALA 214, ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF 71215-300
Contato: Alex Martins Alves
Tel.: (61) 3532-5178
E-mail - alex@almasolucoes.com.br
website - www.almasolucoes.com.br
Classificação - Simulação de apoio de tiro, Simulação de engajamento tático, Simulação de combate
terrestre, laser, pesquisa e desenvolvimento, Hardware de simulação, Software de simulação,
importação, representação comercial
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ALTAVE
ALTAVE Indústria, Comércio e Exportação de Aeronaves LTDA.
Praça Marechal–do-Ar Eduardo Gomes, 50, Via Urupema, S/N, Incubaero, Sala 5, São José dos
Campos, SP, CEP 12228-901.
Contato: Leonardo Mendes Nogueira
Tel.: (12) 3913-5900
E-mail - lmnogueira@altave.com.br
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 nº 1847, Butantã, São Paulo, SP, CEP:05581-001
Contato: Nilo de Almeida
Tel.: (11) 3206-1612
E-mail - nilo.almeida@amazul.gov.br
website - www.amazul.gov.br
Classificação - engenharia nuclear, projetos navais, submarinos
AMSTERDAM
AMSTERDAM - FERNAN Comércio e Industria Ltda
RUA WALMIR R. NASCIMENTO 30, IPIÍBA, SÃO GONÇALO, RJ, CEP: 24752-427
Contato: Wellington Afonso
Tel.: (21) 2729-9471
E-mail -
website - www.amsterdam-group.com.br
Classificação - construção naval / embarcações, embarcações - peças e partes, equipamentos
navais, manutenção de embarcações, motores para embarcações, projetos navais, botes / balsas
AMTECH
AMTECH Tecnologia Indústria e Comércio Ltda
AV. SHISHIMA HIFUMI, 2911, GALPÃO 1 - URBANOVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 12244-000
Contato: Mario Silva
Tel.: (12) 3322-1303
E-mail - mario.silva@amtech-ind.com.br
website -
Classificação - aeronaves - partes e peças, forjaria/ usinagem, projeto / simulação de processos de
engenharia, radares
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ANACOM
ANACOM Eletrônica LTDA
Rua Nazaret, 807, Barcelona, São Caetano do Sul, SP, CEP 09551-200.
Contato: Rafael Sorice
Tel.: (11) 3422-4200
E-mail - rsorice@anacom.com.br
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 São Mateus, 295, Jd. Primavera, Duque de Caxias, RJ, CEP 25210-000.
Contato: Ricardo Martins de Azevedo
Tel.: (21) 2677-5350
E-mail - marketing@ares.ind.br
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
ASTRO ABC
ASTRO ABC Indústria e Comércio ltda
Av. Lauro Gomes, 5011, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, São Paulo, CEP 09635-010
Contato: Camila Duarte
Tel.: (11) 4177-3601
E-mail - contato@astroequipamentos.com
website - www.astroequipamentos.com
Classificação - colete tático, traje antitumulto, uniformes
ASV Global
ASV Global do Brasil Ltda - ME
Rua Francisco da Costa 35 apto 106, Jardim Guanabara, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 21940-170
Contato: Rafael Botelho Duarte Coelho
Tel.: (21) 3799-4012
E-mail - rafael.coelho@asvglobal.com
website - www.asvglobal.com
Classificação -
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ATECH
ATECH Negócios em Tecnologia S.A.
Rua do Rócio, 313/ 2º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04552-000.
Contato: Edson Carlos Mallaco
Tel.: (11) 3103-4600
E-mail - atech@atech.com.br
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
ATMOS
ATMOS SISTEMAS Ltda
Rua Palacete das Águias, 588 - Vila Alexandria CEP: 04635-022 - São Paulo - SP
Contato: Fábio Haruo Fukuda (Diretor) e José Luiz Gomes Novaes (Comercial)
Tel.: (11) 3876-4056
E-mail - fukuda@atmossistemas.com.br; novaes@atmossistemas.com.br
website - www.atmosradar.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
Rua Conceição de Monte Alegre, 683/cj.2, Cidade Monções, São Paulo, SP, CEP 04563-061.
Contato: Lucas Oliva Vicente
Tel.: (11) 5521-2076
E-mail - lucas.vicente@atrasorb.com.br
website - www.atrasorb.com.br
Classificação - absorvedores de CO2 para atividades subaquáticas, cal sodada
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AVIBRAS
AVIBRAS INDÚSTRIA AEROESPACIAL
Rod. Tamoios, Km 14, Estrada Varadouro, 1200, Zona Rural, Jacareí, SP, Cx Postal 278, CEP
12315-020.
Contato: Sami Youssef Hassuani
Tel.: (12) 3955-6000
E-mail - pre@avibras.com.br
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 ar-terra, sistema
de artilharia superfície-superfície, software
AVIONICS SERVICES
A. S. AVIONICS Services Ltda
Rua Tianguá, 136 Vila Mascote, SP, CEP 04363-100.
Contato: João Batista Vernini
Tel.: (11) 5031-2801
E-mail - vernini@avionics.com.br
website - www.avionics.com.br
Classificação - componentes eletro-eletrônicos, aviônicos, projetos eletro-eletrônicos, integração de
sistemas aviônicos, simuladores
AXON CABLE
AXON CABLE - Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda
AVENIDA AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO 222, SL 276, BARRA DA TIJUCA, RIO DE
JANEIRO, RJ, CEP: 22631-455
Contato: luciene.moreira@novastendencias.com
Tel.: (21) 3596-8002
E-mail - Luciene Moreira Marceul
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. Brasília Shopping, Torre Norte, Sala 426 – Brasília / DF, CEP 70715-900.
Contato: Erik Hjelm
Tel.: (61) 3328-0946
E-mail - ana.paulacordeiro@baesystems.com.br
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)
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BCA
BCA Têxtil Ltda.
Av. Juarez de Siqueira B. Wanderley, 180, São José dos Campos, SP, CEP 12238-565.
Contato: André Nestor Bertin
Tel.: (12) 3903-9933 / (12) 3966-6365
E-mail - abertin@bcatextil.com.br
website - www.bcatextil.com.br
Classificação - blindagem / blindagem balística, coletes balísticos, material balístico / proteção
balística
BD Consultoria
BD Consultoria - BARREIRA E DANTE Consultoria e Representações Ltda - ME
RUA MEXICO 111, SL 302, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20031-145
Contato: Dante Serpa Brandão
Tel.: (21) 3285-3209
E-mail - dante@bdconsultores.com.br
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, Sistemas de distribuição elétrica, representação
comercial, 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 90, CJ 602 - VILA CLEMENTINO / SÃO PAULO/SP 04044-000
Contato: Milton Teixeira
Tel.: (11) 5539-5166
E-mail - milton@berkana.com.br
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)
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BLUEPEX
BLUEPEX Controle e Segurança em TI Ltda.
Rua Wilson Vitorio Coletta, 157, Jardim Maria Busch Modeneis, Limeira, SP, CEP 13482-225.
Contato: Ullisses de O. Penteado Junior
Tel.: (19) 3404-6505
E-mail - jpenteado@bluepex.com
website - www.bluepex.com
Classificação - telecomunicações
BOEING
BOEING Brasil Serviços Técnicos Aeronáuticos Ltda.
SCS 09 LT C – Parque Cidade Corporate, Torre C Suíte 1101, Brasília, DF, CEP 70308-200.
Contato: Glaucio Mancini
Tel.: (61) 3203-5668
E-mail - glaucio.mancini@boeing.com
website - www.boeing.com.br
Classificação - aeronaves, bombas, aeronaves de asa fixa, bombas aéreas, aeronaves - partes e
peças, projeto e desenvolvimento de armamento, satélites
BOMBAS TRIGLAU
BOMBAS TRIGLAU Indústria e Comércio Ltda
Rod. SC-302, Km 04, nº 4000 - Cx. Postal 234, Caçador, SC, CEP 89500-000.
Contato: Ivori José Piva
Tel.: (49) 3563-0677
E-mail - engpiva@bombastriglau.com.br
website - www.bombastriglau.com.br
Classificação - bombas de sucção e recalque para viaturas, bombas de sucção e recalque para
embarcações
BR Defesa
BR Defesa - MKR Serviços e Comercio de Blindagem Ltda
Rua Antonio Barreto, 1661 – Bairro Fátima, Belém, PA, CEP 66060-020
Contato: Wolf Endemann
Tel.: (91) 3321-4050
E-mail - wolf@brdefesa.com.br
website - www.brdefesa.com
Classificação - blindagem / blindagem balística
BRADAR
BRADAR Indústria S.A
Av. Shishima Hifumi, 2911, Parque Tecnológico, Urbanova, São José dos Campos, SP, CEP 12244-
000.
Contato: Adriana Gonçalves
Tel.: (12) 3202-2700
E-mail - adriana.goncalves@bradar.com.br
website - www.bradar.com.br
Classificação - radares, radar móvel
BRASILSAT
BRASILSAT LTDA
Rua Guilherme Weigert, 1955, Santa Cândida, Curitiba, PR, CEP 82720-000.
Contato: João do Espirito Santo Abreu
Tel.: (41) 2103-0511
E-mail - brasilsat@brasilsat.com.br
website - www.brasilsat.com.br
Classificação - antenas, conectores automotivos, conectores de RF, containers, equipamentos de RF
/ transceptor de RF
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BRVANT
BRVANT Soluções Tecnológicas-RK Indústria e Comércio Ltda
Av. Henrique Peres, 68/Sl. 3, Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, CEP 08735-400.
Contato: Rodrigo Kuntz Rangel
Tel.: (11) 3565-2591
E-mail - rodrigo.kuntz@brvant.com.br
website - www.brvant.com.br
Classificação - veículos aéreos não tripulados (VANT), VANT - fabricantes
CBC
CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Av. Humberto de Campos, 3220, Ribeirão Pires, SP, CEP 09426-900.
Contato: Fabio Rigueto
Tel.: (11) 2139-8200
E-mail - frigueto@cbc.com.br
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, 580, Itapevi, SP, CEP 06.683-000
Contato: Joel Justi
Tel.: (11) 4143-7276
E-mail - joel@cecil.com.br
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.
Rua João Felipe Xavier da Silva, 50, Campinas, SP, CEP 13030-680.
Contato: José Luiz Bellix Favrin
Tel.: (19) 3273-0317
E-mail - cellier@cellier.com.br
website - www.cellier.com.br
Classificação - alimentação / alimentos, ração operacional, segurança alimentar
CEPPE EQUIPAMENTOS
CEPPE Equipamentos Industriais e Comércio LTDA
Vila São Silvestre, Barueri - SP, 06417-010
Contato: Márcio Proença
Tel.: (11) 3641-3603
E-mail - ceppeequip@ceppeequip.com.br
website - www.ceppe.ind.br
Classificação - manutenção de armamento
CESAR
Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR)
Rua Bione, 220 , Recife, PE, CEP 50030-390.
Contato: Clayton Jones Alves da Silva
Tel.: (81) 3425-4700
E-mail - clayton.silva@cesar.org.br
website - www.cesar.org.br
Classificação - automação, robótica, software
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CLAVIS
Clavis BBR Consultoria em Informática S.A.
Praia do Flamengo, 66, Bloco B, Sala 110, 1111 e 1112, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22210-
030
Contato: Willian Caprino
Tel.: (21) 2210-6061
E-mail - comercial@clavis.com.br
website - www.clavis.com.br
Classificação - segurança da informação, software
COLUMBUS Internacional Ltda.
COLUMBUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
AV. BRIG. FARIA LIMA 2369, CONJ. 201 - JD. PAULISTANO - SÃO PAULO/SP 01452-000
Contato: Odilon Lobo de Andrade Neto
Tel.: (11) 3813-2657
E-mail - contato@columbusparts.com.br
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, Nova Iguaçu, RJ, CEP 26053-640.
Contato: Carlos Frederico Queiroz de Aguiar
Tel.: (21) 3974-3355
E-mail - diretoria@welser.com.br
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
Av. Rio Branco, 108/ 28º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20040-001.
Contato: Ricardo Albuquerque
Tel.: (21) 2104-5546
E-mail - ralbuquerque@siemconsub
website - www.consub.com.br
Classificação - integração de sistemas, apoio marítimo e offshore, sistemas de combate, minas
submarinas
CPqD
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD)
Rua Dr. Ricardo Benetton Martins, S?N, Parque II, Polo de Alta Tecnologia – Campinas / SP –
13086-902
Contato: Everton Corrêa
Tel.: (19) 3705-6826
E-mail - everton@cpqd.com.br
website - www.cpqd.com.br
Classificação - inspeção, certificação, testes, ensaios e perícias, pesquisa e desenvolvimento,
infraestrutura de TI, segurança da informação, telecomunicações
CRANFIELD
CRANFIELD University
São Paulo, SP
Contato:
Tel.:
E-mail -
website -
Classificação -
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CRISTANINI DO BRASIL
CRISTANINI do Brasil Sistemas de Descontaminação Ltda
RUA MONTEVIDEO, 116/126, PENHA, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 21020-290
Contato: Edson Pereira
Tel.: (21) 2564-9066
E-mail - cmtca@ig.com.br
website - www.cristanini.com.br
Classificação - defesa QBRN
CTMSP
Centro Tecnológico da Marinha em SãoPaulo (CTMSP)
Av. Prof. Lineu Prestes, 2468, Cidade Universitária, São Paulo, SP, CEP 05508-000.
Contato: Cláudio Roberto Ferreira Costa
Tel.: (11) 3817-7260
E-mail - ferreiracosta@ctmsp.mar.mil.br
website - www.ctmsp.mar.mil.br
Classificação - engenharia nuclear
CTT-CBC
CTT- Centro de Treinamento Tático Ltda
AV. HUMBERTO DE CAMPOS, 3220 - GUAPITUBA, RIBEIRÃO PIRES, SP, CEP: 09426-900
Contato: Alexandre Noronha
Tel.: (11) 3884-9865
E-mail - cttadm@cttbrasil.com.br
website - www.cttbrasil.com.br
Classificação - estande de tiro, Centro de treinamento multimissão - tático e estratégico
DATAPOOL
DATAPOOL TECNOLOGIA Ltda
Rua Dona Maria Carneiro, 83, Lj. 01 - Boa Vista, Itajubá, MG, CEP 37505-008.
Contato: Celso Henrique Ribeiro
Tel.: (35) 3623-5272
E-mail - comercial@datapool.com.br
website - www.datapool.com.br
Classificação - manutenção de eletro-eletrônicos, radares
DCNS
DCNS do Brasil Serviços Navais LTDA
Rua Lauro Muller, 116/Sl. 3102, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22290-160.
Contato: Eric Berthelot
Tel.: (21) 2275-0899
E-mail - eric.berthelot@dcnsgroup.com
website - www.dcnsgroup.com
Classificação - construção naval / embarcações, motores para embarcações, torpedos, propulsão /
propulsores navais, submarinos
DEFENSE CONSULTORIA
DEFENSE Techno-Consult Assessorias e Representação Ltda
AVENIDA RIO BRANCO 99, 18º ANDAR - CENTRO RIO DE JANEIRO/RJ CEP:20040-004
Contato: José Calixto dos Santos Júnior
Tel.: (21) 3231-7705
E-mail - calixto@defense.net.br
website - www.defense.net.br
Classificação - auditoria / consultoria

mailto:cmtca@ig.com.br
http://www.cristanini.com.br
mailto:ferreiracosta@ctmsp.mar.mil.br
http://www.ctmsp.mar.mil.br
mailto:cttadm@cttbrasil.com.br
http://www.cttbrasil.com.br
mailto:comercial@datapool.com.br
http://www.datapool.com.br
mailto:eric.berthelot@dcnsgroup.com
http://www.dcnsgroup.com
mailto:calixto@defense.net.br
http://www.defense.net.br


DEFENSEA
DEFENSEA Consultoria em Defesa e Atividades Marítimas Ltda.
Av. Marechal Câmara, 160, sl 1608, Centro - Rio de Janeiro - CEP 20020-080
Contato: Sergio Luiz Moreira Jordão
Tel.: (21) 3923-5921
E-mail - sergiojordao@defensea.com.br
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
DGS
DGS Industrial Ltda.
Rua Benedito Ottoni, 62 , São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20940-180.
Contato: Abilio Di Gerardi
Tel.: (21) 2589-4415
E-mail - abilio@dgs.ind.br
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
DOMMI
DOMMI Inteligência de Negócios - Flávio Arsenio Silveira
AV. SANTA INEZ 1969, APTO 94, ALTO DO MANDAQUI SÃO PAULO/SP CEP.02415-002
Contato: Paulo Dominonni
Tel.: (11) 2206-0405
E-mail - dommi@dommi.com.br
website - www.dommi.com.br
Classificação - assessoria, logística, inteligência de mercado
DUPONT
DUPONT do Brasil S.A
Alameda Itapecuru, 560, Alphaville, São Paulo, SP, CEP 06454-080.
Contato: Luis Eduardo Bulkowski de Tolosa
Tel.: (11) 4166-8628
E-mail - luis-eduardo.tolosa@dupont.com.br
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)
EADS
EADS do Brasil LTDA
Av. Cidade Jardim, 400/16º andar, São Paulo, SP, CEP 01454-000.
Contato: Luiz Henrique Testa
Tel.: (11) 3093-2800
E-mail - eads.saopaulo@br.eads.net
website - www.eads.com
Classificação - aeronaves de asa fixa
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EBTS
EBTS Empresa Brasileira de Treinamento e Simulação Ltda
Rua Carlos de Laet, 2397, Boqueirão, Curitiba, PR, CEP 81650-040
Contato: Darci Atilio Grzybowski
Tel.: (41) 3366-2627
E-mail - contato@ebts.com.br
website - www.ebts.com.br
Classificação - simuladores
EFLY
EDT Negócios de Dispositivos de Treinamento Ltda (EFLY)
Av. Jabaquara, 2741/3º andar, Mirandópolis, CEP 04045-004.
Contato: Auro Leomil de Azeredo
Tel.: (11) 5032-2789
E-mail - auro.azeredo@gmail.com
website - www.efly.com.br
Classificação - simuladores
ELVI
ELVI Cozinhas Industriais Ltda.
Rua Francisco Pedroso de Toledo, 577, Vila Livieiro, São Paulo, SP, CEP 04185-150
Contato: Jorge Luiz Fernandez Padin
Tel.: (11) 2181-3999
E-mail - jorge.padin@elvi.com.br
website - www.elvi.com.br
Classificação - cozinhas industriais e equipamentos
EMBRAER
EMBRAER Defesa e Segurança
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, São José dos Campos, SP, CEP 12227-901.
Contato: Maurício Botelho
Tel.: (12) 3927-1841
E-mail - erica.carvalho@embraer.com.br
website - www.embraer.com.br
Classificação - aeronaves, aeronaves de asa fixa, aviônicos
EMGEPRON
EMGEPRON - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS
Ilha das Cobras, Edifício Almirante Raphael de Azevedo Branco, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP
20180-001.
Contato: Marcos Friedman
Tel.: (21) 3907-1800
E-mail - marcosf@egpron.mar.mil.br
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
Av. Francisco Pereira de Castro, 1016, Anhangabau, Jundiaí, SP, CEP 13208-110.
Contato: André Salvagnini
Tel.: (11) 4522-4004
E-mail - andre@emiter.com.br
website - www.emiter.com.br
Classificação - antenas, equipamentos de RF / transceptor de RF, rastreadores
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ENSIVAL MORET
ENSIVAL MORET DO BRASIL Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda
RUA PAÍS DE GALES, 128, DISTRITO INDUSTRIAL DOS BANDEIRANTES, SALTO, SP, CEP:
13326-195
Contato: Bianca Nunes
Tel.: (11) 4602-9595
E-mail - bianca.nunes@em-brasil.com
website - www.ensival-moret.com
Classificação -
EQUIPAER
EQUIPAER Indústria Aeronáutica Ltda
Rua Matrix, 55, Moinho Velho, Cotia, São Paulo, SP, CEP 06714-360.
Contato: Luis Fernando Farina Barbosa
Tel.: (11) 5034-6388
E-mail - equipaer@equipaer.com
website - www.equipaer.com
Classificação - alvos e equipamentos para tiro, aeronaves - partes e peças, manutenção aeronáutica
/ manutenção de aeronaves, simuladores, sistemas lançadores
ESTALEIRO BIBI EIRELLI
Estaleiro BIBI EIRELLI
Estrada do Paredão, Km 5, nº 1213, Casa, Vila Buriti, Manaus, AM, CEP 69074-160.
Contato: Alcimar da Silva Mota
Tel.: (92) 3624-8802
E-mail - bibi@estaleirobibi.com.br
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, 313/11º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04552-904.
Contato: José Claudio Manesco
Tel.: (11) 3040-7301
E-mail - jmanesco@ezute.org.br
website - www.ezute.org.br
Classificação - projetos terrestres / projetos de viaturas, pesquisa e desenvolvimento, software,
projetos navais, projetos aeroespaciais
FAZENDA DA AERONÁUTICA
FAZENDA DA AERONÁUTICA EM PIRASSUNUNGA
Rod. Pref. Eubert Nemesio Pereira de Godoy, Km 07 – Caixa Postal 117 – Pirassununga/SP –
13641/001
Contato: Cel. Odilor da Silva Lopes
Tel.: (19) 3565-7404
E-mail - dp@fays.aert.mil.br
website - www.fays.aer.mil.br
Classificação - alimentação / alimentos, ração operacional, segurança alimentar

mailto:bianca.nunes@em-brasil.com
http://www.ensival-moret.com
mailto:equipaer@equipaer.com
http://www.equipaer.com
mailto:bibi@estaleirobibi.com.br
http://www.estaleirobibi.com.br
mailto:jmanesco@ezute.org.br
http://www.ezute.org.br
mailto:dp@fays.aert.mil.br
http://www.fays.aer.mil.br


FLIGHT TECHNOLOGIES
FLIGHT TECHNOLOGIES Ltda
Rod. Pres. Dutra, Km 138, Eugênio de Melo, Parque Tecnológico, Bloco CECOMPI, São José dos
Campos, SP, CEP 12247-004.
Contato: Nei Salis Brasil Neto
Tel.: (12) 4009-9535
E-mail - fligthtech@flighttech.com.br
website - www.flighttech.com.br
Classificação - aeronave remotamente pilotada / ARP / RPA, veículos aéreos não tripulados (VANT),
VANT - fabricantes
FLY SISTEMAS
FLYSISTEMAS - FLY4VISION Comércio e Serviços de Informática
Rua da Assembleia, 10/Sl. 1203, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20011-901.
Contato: Paulo César
Tel.: (21) 3553-6262
E-mail - paulo@flysistemas.com
website - www.flysistemas.com
Classificação - monitoramento, software
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, SÃO PAULO,SP, CEP:
01424-002
Contato: Renato Zappoli
Tel.: (11) 3052-4415
E-mail - renato.zappoli@frequentis.com
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, SÃO PAULO, SP, CEP: 02114-010
Contato: Mariane Ewbank
Tel.: (11) 2207-7650
E-mail - mewbank@fulstandig.com.br
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, 123 SLS. 1508 a 1511, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20040-005.
Contato: Leo Gonçalves Gehr
Tel.: (21) 2221-0644
E-mail - gehrbr@gehrbr.com.br
website - www.gehr.com
Classificação - aviônicos
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GESPI
GESPI Indústria e Comércio de Equipamento Aeronáuticos Ltda
Rua Guaratinguetá, 55, São José dos Campos, SP, CEP 12231-120.
Contato: Carlos Augusto Picolini
Tel.: (12) 3941-1680
E-mail - gespi@gespi.com.br
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
GIGACOM
GIGACOM do Brasil
Alameda Iraé, 312 - Moema, São Paulo - São Paulo, CEP 04075-000
Contato: Maria Cristina F. Gama
Tel.: (11) 5051-9991
E-mail - cristina@gigacom.com.br
website - www.gigacom.com.br
Classificação - telecomunicações
GLÁGIO DO BRASIL
GLÁGIO DO BRASIL LTDA.
Rua dos Pampas, 332, Prado, Belo Horizonte, MG, CEP 30410-580.
Contato: Luiz Paulo Ribeiro Lopes
Tel.: (31) 3295-4843
E-mail - colete@glagio.com.br
website - www.glagio.com.br
Classificação - blindagem / blindagem balística, coletes balísticos, material balístico / proteção
balística, capacetes, coletes balísticos para vestimenta
GUARTELÁ
GUARTELA White Lake Equipamentos Profissionais Ltda
AVENIDA IGUAÇU, 155, JARDIM NOBRE, ROLÂNDIA/PR - CEP.86602-500
Contato: Flávio Augusto de Oliveira
Tel.: (43) 3015-8000
E-mail - comercial@whitelake.com.br
website - www.guartela.com.br
Classificação - Botas e equipamentos táticos de alta performance
HELIBRAS
HELIBRAS – Helicópteros do Brasil S.A.
Av. Santos Dumont, 1979, Setor C, Lote 3 (Hangar Helibrás), Aeroporto Campo de Marte, São
Paulo, SP, CEP 02012-010.
Contato: Eduardo Marson Ferreira
Tel.: (11) 2142-3700
E-mail - mauro.ayres@helibras.com.br
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)
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HOBECO
HOBECO Sudamericana Ltda.
Ladeira Madre de Deus, 13, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20221-090.
Contato: Gilson Lima Feitosa
Tel.: (21) 2518-2237
E-mail - gilson@hobeco.net
website - www.hobeco.net
Classificação - radar meteorológico, equipamento meteorológico / meteorologia
IACIT Soluções Tecnológicas
IACIT Soluções Tecnológicas
Av. Deputado Benedito Matarazzo, 7.981, Vila Bethânia, São José dos Campos, SP, CEP 12245-615.
Contato: Luiz Carlos Paiva Teixeira
Tel.: (12) 3797-7777 / (12) 3797-7753
E-mail - comercial@iacit.com.br
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
SH/Sul Qd. Bl. A Conj. A, Sala 401, Ed. Brasil XXI, Brasília, DF, CEP 70.361-102.
Contato: Henrique de Moraes Gomes
Tel.: (61) 3039-8135
E-mail - henrique@iaidobrasil.com.br
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
IAS
IAS Increase Aviation Service Ltda.
Av. Marconi Issa, 300, Perobas, São José da Lapa, MG, CEP 33350-000.
Contato: Ronaldo Aldrin D. Lara
Tel.: (31) 3623-6304
E-mail - t.cruvinel@ias.ind.br
website - www.ias.ind.br
Classificação - mantenção aeronáutica / manutenção de aeronaves, manutenção / revisão /
fornecimento de motores aeronáuticos
IC CONSULTING
IC - Equipamentos e Consultoria em Informática Ltda
Alameda dos Maracatins, 1217 / cj 516, Moema, São Paulo, SP, CEP 04089-014.
Contato: Marcelo Ribeiro de Almeida
Tel.: (11) 2372-4770
E-mail - icconsulting@icconsulting.com.br
website - www.icconsulting.com.br
Classificação - sistemas de apoio à decisão / inteligência
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IMBEL
IMBEL Indústria de Material Bélico do Brasil
Comando do Exército, QGEx Bloco H, 3º Piso, SMU, Brasília, DF, CEP 70630-901.
Contato: César Lourenço Botti
Tel.: (12) 3156-9042
E-mail - mercado@imbel.gov.br
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
IME
IME - Instituto Militar de Engenharia
Praça General Tibúrcio, 80, Praia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22290-270.
Contato: Gen Bda Rodrigo Balloussier Ratton
Tel.: (21) 2546-7265
E-mail - comando@ime.eb.br
website - www.ime.eb.br
Classificação - ensino, treinamento e formação técnica, pesquisa e desenvolvimento
IMER DO BRASIL
IMER Industrial e Mercantil Ltda.
Estrada do Otaviano, 535, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21540-010.
Contato: João Maurício de Lima Filho
Tel.: (21) 2450-9300
E-mail - jmauricio@imer.com.br
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
INBRA
INBRA-DEFESA Ltda
Av. Papa João XXIII, 4947, Sertãozinho, Mauá, SP, CEP 09370-800.
Contato: Jairo Candido
Tel.: (11) 2148-8600
E-mail - comercial@grupoinbra.com.br
website - www.grupoinbra.com.br
Classificação - aeronaves - partes e peças, satélites
INDIOS
INDIOS Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Estrada Arujá - Santa Isabel, Km 51,5, Santa Isabel, SP, CEP 07500-000.
Contato: Pedro Rogério Cabrilliano Miranda
Tel.: (11) 4656-2422
E-mail - pedromiranda@indiospirotecnia.com.br
website - www.indiospirotecnia.com.br
Classificação - pirotécnicos, munições não letais, spray incapacitante
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INTERLOG
INTERLOG Ltda.
RUA OLGA, 76 - BONSUCESSO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP:21041-140
Contato: Igor Lopes
Tel.: (21) 2142-5300
E-mail - igor@interlog.com.br
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 Comércio, Importação e Exportação de Produtos Metal Mecânicos Ltda.
Av. Meriti, 4940, Vigário Geral, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21240-732.
Contato: Marcos Fellipe Angelo Novaes
Tel.: (21) 3532-5530
E-mail - mangelonovaes@gmail.com
website - Não Possui Web Site
Classificação - explosivos, pirotécnicos
ISSARTEL
ISSARTEL do Brasil Indústria Mecânica
Av. Shishima Hifumi, 2911, Parque Tecnológico Univap, Edifício G001, Módulo A – Urbanova, São
José dos Campos, SP, CEP 12244-000.
Contato: Vincent Antoine Noel Carrié
Tel.: (12) 9189-6827
E-mail - vincent.carrie@issartel.com
website - www.issartel.com
Classificação - embarcações - peças e partes, viaturas - peças e partes, representação comercial
ITA
ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Praça Marechal Eduardo Gomes, 50, São José dos Campos, SP, CEP 12228-900.
Contato: Reginaldo dos Santos
Tel.: (12) 3947-5731
E-mail - gabinete@ita.br
website - www.ita.br
Classificação - ensino, treinamento e formação técnica, pesquisa e desenvolvimento
IVECO
IVECO Latin América Ltda.
Rua Senador Milton Campos, 175/ 8º andar Parte, Vila da Serra, Nova Lima, MG,
Contato: Humberto Marchioni Spinetti
Tel.: (31) 3888-7212
E-mail - humberto.spinetti@cnhind.com
website - www.iveco.com
Classificação - veículos militares sobre rodas / viaturas sobre rodas
JBS
JBS S.A
Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaraguá, São Paulo, SP, CEP 05118-100.
Contato: Fábio Lucena Baptista
Tel.: (11) 3144-4782
E-mail - fabio.baptista@jbs.com.br
website - www.jbs.com.br
Classificação - alimentação / alimentos, segurança alimentar
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JDC Tecnologia em Defesa
JDC Consultoria em Gestão Empresarial Ltda.
Rua Goiás, 1042, casa 8, Quintino Bocaiuva, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21380-010
Contato: Camilo Lelis de Oliveira
Tel.: (21) 2595-0694
E-mail - camilo@jdcnegocios.com.br
website - www.jdcnegocios.com.br
Classificação - auditoria / consultoria
KMW
KMW do Brasil Sistemas de Defesa LTDA
Rodovia BR 287, nº 15.001, Km 256, Santa Maria, RS, CEP 97170-000.
Contato: Christian Böge
Tel.: (55) 3290-1100
E-mail - christian.boege@kmweg.de
website - www.kmweg.de
Classificação - armamento pesado, veículos militares sobre rodas / viaturas sobre rodas, viaturas
blindadas, simuladores
KRIEGER
E.J. KRIEGER & CIA LTDA
Rua Rodolpho Hatschbach nº 1855, CIC, Curitiba, PR, CEP: 81460-030
Contato: Milena Dalla Bona
Tel.: (41) 2117-2335
E-mail - milena@permution.com.br
website - www.permution.com.br
Classificação - equipamento de purificação de água, tratamento de água
KRYPTUS
KRYPTUS - Segurança da Informação S.A.
AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 554 - BARRÃO GERALDO CAMPINAS/SP 13084-791
Contato: Roberto Gallo
Tel.: (19) 3289-4377
E-mail - contato@kryptus.com
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, São Paulo, SP, CEP 04575-060.
Contato: Paulo Fanuli
Tel.: (11) 5180-1729
E-mail - paolo.fanuli@nagra.com
website - www.nagra.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, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.210-030
Contato: CARLOS AUGUSTO DE MOURA RESENDE
Tel.: (21) 2146-7805 / (21) 2146-7825
E-mail - carlos.resende@l-3com.com
website - www.l-3com.com
Classificação - antenas, simuladores, modernização de aeronaves, representação comercial
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LABORUM
LABORUM Consultoria Ltda.
Rua Visconde de Caravelas, 70/302, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22271-022.
Contato: Antonio M. Oliveira Castro
Tel.: (21) 98822-7096
E-mail -  antonio@laborum.net.br
website - www.laborum.net.br
Classificação - VANT - consultoria
LATECOERE
LATECOERE do Brasil Indústria Aeronáutica Ltda.
AV. GETULIO DORNELLES VARGAS, 3320 - CÓRREGO SECO JACAREI RJ 12305-010
Contato: Antonio Roberto de Almeida Junior
Tel.: (12) 2128-9009
E-mail - antonio.roberto@latecoere.com.br
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
Al. Arapoema, 465, São Paulo, SP, CEP 06460-080.
Contato: Roncalli dos Santos Souza
Tel.: (11) 4195-3645
E-mail - luciana@leistung.ind.br
website - www.leistung.ind.br
Classificação - geradores e iluminação
LIFEMED
LIFE MEDICAL Comercial LTDA
SCLN QUADRA 411 BLOCO C LOJA 22 SS, ASA NORTE, BRASÍLIA, DF, CEP: 70866-530
Contato: Gilberto de Lima
Tel.: (61) 3964-4200
E-mail - gilberto@lifemedicaldf.com.br
website - www.lifemedical.com.br
Classificação - alvos e equipamentos para tiro, coletes balísticos, bolsas e cases, material balístico /
proteção balística, botas / coturnos / calçados, armas não letais, Botas e equipamentos táticos de
alta performance, capacetes, coletes balísticos para vestimenta, coletes salva-vidas, colete tático,
lanternas, traje antitumulto, equipamento de proteção individual (EPI), equipamento coletivo de
campanha, equipamento individual de campanha, equipamentos médico-hospitalares, malas,
mochilas
LOGITEC
LOGITEC Assessoria em Logística
Av. Evandro Lins e Silva, 840/ Sl. 807, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22631-470.
Contato: Brig. Wilson José Romão
Tel.: (21) 2494-5839
E-mail - logitec.log@uol.com.br
website - www.logitec.com.br
Classificação - logística, logística aeronáutica
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LOGSUB
LOGSUB Soluções Logísticas Ltda
Estrada do Quitite, 1354- Sítio Capim Melado- Rua Trevo, casa 16, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22753-
790.
Contato: Armando Moraes Repinaldo
Tel.: (21) 3325-8980
E-mail - info@logsub.com.br
website - www.logsub.com.br
Classificação - logística
LORD
LORD Industrial Ltda.
RUA HUGHSON, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL JUNDIAÍ /SP 13213-110
Contato: Wellington Gonçalves Rodrigues
Tel.: (11) 2136-7755
E-mail - wellington_rodrigues@lord.com
website - www.lord.com
Classificação - sensores inerciais, sistemas de suspensão, sistemas de controle de vibração,
sensores aeronáuticos, revestimentos aeronáuticos especiais
M&K Assessoria
M&K Assessoria
RUA JACQUEY 1645, 3º ANDAR - RUGDE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 09634-000
Contato: Arthur Luis Silva
Tel.: (11) 4361-7633
E-mail - arthur.silva@meklogistics.com.br
website - www.meklogistics.com.br
Classificação - assessoria, assessoria em importação / exportação, produtos controlados
(desembaraço), transporte
M1 TECNOLOGIA
M1 Consultoria e Tecnologia Ltda
Não divulgado
Contato: Robson Rocha
Tel.: (19) 3834-5988
E-mail - robson@m1tecnologia.com.br
website - www.m1tecnologia.com.br
Classificação - ensino, treinamento e formação técnica, auditoria / consultoria, representação
comercial
MAN
MAN Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda
RUA VOLKSWAGEN, 291 / 7º E 8º ANDARES, JABAQUARA, SÃO PAULO, SP, CEP: 04344-900
Contato: Paulo Galizia
Tel.: (11) 5582-5683
E-mail - paulo.galizia@volkswagen.com.br
website - www.man-la.com
Classificação - caminhões
MAYNARDS
MAYNARDS Indústria Comércio e Serviços de Segurança LTDA
Rua Rockfeller, 664, Rebouças, Curitiba, PR, CEP 80230-040
Contato: Paulo Roberto Maia Cortes
Tel.: (41) 3332-9272
E-mail - paulo@maynards.com.br
website - www.maynards.com.br
Classificação - equipamento individual de campanha, mochilas
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MD-Bally Mardiesel
MD-Bally Mardiesel - Mardiesel Comércio e Representações Ltda.
AVENIDA PASTEUR 333 - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO - URCA RIO DE JANEIRO/RJ CEP.
22290-250
Contato: Regina Vieira
Tel.: (21) 2543-1131
E-mail - reginavieira@md-bally.com.br
website - www.md-bally.com.br
Classificação - ensino, treinamento e formação técnica, construção naval / embarcações,
embarcações - peças e partes, manutenção de embarcações, equipamentos para busca e resgate
SAR, botes / balsas, sistemas de lançamento de carga aérea
MECTRON
MECTRON Engenharia Indústria e Comércio Ltda
Av. Brig. Faria Lima, 1399, Pq. Flamboyant, São José dos Campos, SP, CEP 12227-000.
Contato: Antonio Chaves
Tel.: (12) 2139-3500
E-mail - achaves@odebrecht.com
website - www.mectron.com.br
Classificação - centro integrado de comando e controle, integração de sistemas, sistemas de armas,
aviônicos, outros, sistemas de comando e controle, sistemas de comando e controle aéreo, sistemas
de comando e controle terrestre, armamento pesado, pesquisa e desenvolvimento, sistemas de
combate, sistemas de combate aéreo, sistemas de combate terrestre, mísseis, mísseis ar - ar,
mísseis terra - terra / mísseis superfície - superfície, mísseis terra - ar / mísseis superfície - ar,
sistemas espaciais, robótica, integração de sistemas aviônicos, radares, projeto e desenvolvimento
de armamento, simuladores, sistemas lançadores, torpedos, projetos aeroespaciais,
telecomunicações, satélites - partes e peças, sistemas de suprimento de energia para satélites
MOTOROLA Solutions
MOTOROLA Solutions Ltda
Av. Magalhães de Castro, 4800/7º andar, sl 72, 81 e 82, Torre 3, Butantã, São Paulo, SP, CEP
05676-120.
Contato: Luciano Cardim de Araújo
Tel.: (11) 5171-9200
E-mail - luciano.cardim@motorolasolutions.com
website - www.motorolasolutions.com
Classificação - sistemas de comando e controle, sistemas de comunicação, telecomunicações
NAVTEC
NAVTEC SISTEMAS AERONÁUTICOS LTDA.
RUA BENEDITO PEREIRA, 116, ITAJUBÁ,MG, CEP: 37500-068
Contato: Antônio Luiz Barbosa
Tel.: (35) 3623-6167
E-mail - barbosa@navtec.com.br
website - www.navtec.com.br
Classificação - aviônicos
NEC
NEC LATIN AMÉRICA S.A.
Av. Paulista, 2300/15º andar, Cerqueira Cesar, São Paulo, SP, CEP 01310-300.
Contato: André Leonardo Pereira Eletério
Tel.: (11) 3151-7000
E-mail - andre.eleterio@nec.com.br
website - www.nec.com.br
Classificação - telecomunicações
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NIGHTLASER
NIGHTLASER Tecnologia Ltda.
Rua Pedro Gonçalves nº 1.400, Edifício Vértice, sala 104, Centro, Indaiatuba, SP, CEP 13.330-210.
Contato: Lucille Franco
Tel.: (19) 3115-0500
E-mail - lucille@nightlasertech.com
website - www.nightlasertech.com
Classificação - colimadores, alvos e equipamentos para tiro, equipamento de visão noturna, laser,
capacetes, optrônicos, armamento leve, armamento pesado, coletes balísticos para vestimenta,
lanternas, luneta tática, binóculo tático, pistola elétrica, representação comercial
NITRO QUÍMICA
CIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
Av. Dr. José Artur Nova, 951, São Miguel Paulista, SP, CEP 08090-010.
Contato: Gustavo Albuquerque
Tel.: (11) 2246-3114
E-mail - gustavo.albuquerque@nitroquimica.com.br
website - www.nitroquimica.com.br
Classificação - explosivos, nitrocelulose
NOVAER
NOVAER CRAFT Empreendimentos Aeronáuticos S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.305, São José dos Campos, SP, CEP 12227-000.
Contato: Paulo E. Campos
Tel.: (12) 3249-2000
E-mail - paulo.campos@novaer.ind.br
website - www.novaercraft.com.br
Classificação - aeronaves, aeronaves de asa fixa
NUCLEP
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS Pesados S.A - NUCLEP
Av. Gen. Euclides de Oliveira Figueiredo, 500, Brisamar, Itaguaí, RJ, CEP 23825-410.
Contato: Jaime Wallwitz Cardoso
Tel.: (21) 3781-4666
E-mail - comercial@nuclep.gov.br
website - www.nuclep.gov.br
Classificação - engenharia nuclear
OAS Defesa
OAS Defesa S.A
SHS Quadra 06, Cj. A, sl. 906, Edifício Centro Empresarial, Brasília, DF, CEP 70.316-102.
Contato: José Lunguinho Filho
Tel.: (61) 2106-5800
E-mail - jlunguinho@oas.com
website - www.oas.com.br
Classificação - equipamento de segurança, equipamentos de vigilância eletrônica, monitoramento,
segurança patrimonial, telecomunicações, câmeras e vídeo monitoramento
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ODEBRECHT
ODEBRECHT Defesa e Tecnologia S.A.
Rua Lemos Monteiro, 120 /12º andar, Butantã, São Paulo, SP, CEP 05501-050.
Contato: Antonio Rogério Prates Salvador
Tel.: (11) 3096-8000
E-mail - rogeriosalvador@odebrecht.com
website - www.odebrecht.com
Classificação - centro integrado de comando e controle, integração de sistemas, sistemas de apoio à
decisão / inteligência, automação de navios, assessoria, sistemas de armas, aviônicos,
gerenciamento de projetos de defesa, construção naval / embarcações, outros, 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, embarcações - peças e partes,
armamento pesado, logística, pesquisa e desenvolvimento, sistemas de combate, sistemas de
combate aéreo, sistemas de combate naval, sistemas de combate terrestre, sistemas de defesa anti-
aérea, mísseis, mísseis ar - ar, mísseis terra - terra / mísseis superfície - superfície, mísseis terra -
ar / mísseis superfície - ar, sistemas espaciais, exportação, robótica, integração de sistemas
aviônicos, radares, segurança cibernética, segurança da informação, projeto e desenvolvimento de
armamento, simuladores, sistemas lançadores, torpedos, projetos navais, projetos aeroespaciais,
telecomunicações, satélites - partes e peças, sistemas de suprimento de energia para satélites,
submarinos
OMNISYS
OMNISYS Engenharia Ltda.
Rua Prof. Rubião Meira, 50, Vila Washington, São Bernardo do Campo, SP, CEP 09890-430.
Contato: Luiz Manoel Dias Henriques
Tel.: (11) 3303-1200
E-mail - comercial@omnisys.com.br
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
OROLIA
OROLIA BRASIL Com. Equip. Simuladores e Sincronismo de Rede Ltda.
R. José Alves dos Santos, 281 – Floradas de São José, São José dos Campos, SP, CEP 12230-081.
Contato:
Tel.: (11) 3050-2828
E-mail -
website - www.orolia.com
Classificação - sistemas de comunicação, simuladores
OTO MELARA
OTO MELARA do Brasil LTDA
PRAIA DE BOTAFOGO, 518, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP:22250-040
Contato: Gianfranco Pazienza
Tel.: (21) 2275-3698
E-mail - gianfranco.pazienza@otodobrasil.com.br
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
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PARKS
PARKS S/A COMUNICAÇÕES DIGITAIS
Avenida Cruzeiro nº 530, Distrito Industrial, Cachoeirinha, RS, CEP: 94930-615
Contato: Eduardo Candanedo
Tel.: (51) 3205-2100
E-mail - ecandanedo@parks.com.br
website - www.paks.com.br
Classificação - sistemas de comunicação, comunicações seguras, equipamentos de RF / transceptor
de RF, infraestrutura de TI, switch/modem/roteador, telecomunicações, 4g / lte seguro
PINHEIRO BITTENCOURT
PINHEIRO BITTENCOURT Advogados Associados
Av. Dr. João Guilhermino, 261/7º andar, Sl. 71, Centro, São José dos Campos, SP, CEP 12211-010.
Contato: Mussoline da Silveira Soares Filho
Tel.: (12) 4009-2578
E-mail - mss@pinheirobittencourt.com.br
website - www.pinheirobittencourt.com.br
Classificação - auditoria / consultoria
PITER PAN
PITER PAN Indústria e Comércio Ltda
Rua Solon, 1084/1100, Bom Retiro, São Paulo, SP, CEP 01127-010.
Contato: Evangelia Vouris
Tel.: (11) 3354-0000
E-mail - piterpan@piterpan.com.br
website - www.piterpan.com.br
Classificação - equipamento coletivo de campanha, equipamento individual de campanha
POLY DEFENSOR
POLY DEFENSOR Produtos de Defesa Pessoal Ltda.
Rua Antônio Carlos Russo, 30, Vila Faustina II, Valinhos, SP, CEP 13272-362.
Contato: Agnaldo Rodrigues Coutinho
Tel.: (19) 3869-5065
E-mail - agnaldo.coutinho@polydefensor.com.br
website - www.polydefensor.com.br
Classificação - munições não letais, spray incapacitante
POWERPACK
POWERPACK Representações e Comércio Ltda.
Rua General Rabelo, 52, Gávea, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22541-010.
Contato: Marcos de Souza Dantas
Tel.: (21) 2512-9900
E-mail - power@powerpack.com.br
website - www.powerpack.com.br
Classificação - simuladores, representação comercial
PRODEAL
PRODEAL Planejamento e Gestão de Negócios SS Ltda.
RUA EDUARDO AMIGO,101 - JARDIM UMUARAMA, SÃO PAULO, SP, CEP: 04650-130
Contato: Alberto Limena
Tel.: (11) 5521-1457
E-mail - PRODEAL@BR.INTER.NET
website - www.prodeal.com.br
Classificação - logística, integração logística, gestão de imagens, monitoramento, software,
representação comercial, catalogação
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PROTECTA
PROTECTA - COPLATEX Indústria e Comércio de Tecidos Ltda.
ESTRADA DO PINHEIRINHO SUZANO 6110, GALPÃO 10, BLOCO 7 - JD. NOVO HORIZONTE,
ITAQUAQUECETUBA, SP, CEP: 08593-000
Contato: Victor Gallo
Tel.: (11) 4634-4810
E-mail - victor.gallo@protecta.net.br
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, SÃO PEDRO DA ALDEIA, RIO DE
JANEIRO, RJ, CEP 28940-000
Contato: Carlos Cano
Tel.: (22) 2627-6167
E-mail - carloscano@terra.com.br
website - www.quartzoconsultoria.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, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20040-901.
Contato: Antonio Lucas
Tel.: (21) 2212-8854
E-mail - antoniolucas@queirozgalvao.com
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 RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 20020-100
Contato: Roberto Quintanilha
Tel.: (21) 3725-1110
E-mail - comercial@radixeng.com.br / roberto.quintanilha@radixeng.com.br
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. João Cursino, 240/ 09, São José dos Campos, SP, CEP 12243-680.
Contato: Roberto Guimarães Carvalho
Tel.: (12) 3941-9235
E-mail - robcarv38@rcconsultoriamilitar.com.br
website - www.rcconsultoriamilitar.com.br
Classificação - assessoria, auditoria / consultoria
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REVISTA FORÇAS ARMADAS
FAER - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA.
Av. Graça Aranha, 81, Sala 308, Edifício Clube Militar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-002.
Contato: Edison Alves de Azevedo
Tel.: (21) 2263-9993
E-mail - faer.editora@gmail.com
website - www.revistaforcasarmadas.com.br
Classificação - publicidade especializada
RF COM
RF Comunicações e Sistemas Ltda.
Rua Carlos Marcondes, 51, Limoeiro, São José dos Campos, SP, CEP 12241-421.
Contato: Paulo César Ceragioli
Tel.: (12) 3933-1204
E-mail - pcc@rf.com.br
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 Olegário Maciel, 68, Centro, Coromandel, MG, CEP 38550-000.
Contato: João da Mota Filho
Tel.: (31) 2514-5257
E-mail - joao.motta@polariswireless.com
website - www.grenriverit.com.br
Classificação - equipamentos de vigilância eletrônica, inteligência / contraespionagem,
monitoramento, telecomunicações
RJC
RJC DEFESA E AEROESPACIAL
Estrada do Piaguí, Km 01 s/n -Porto do Meira - Lorena / SP 12600-000
Contato: Robinson Egydio Lopes
Tel.: (12) 3152-2611
E-mail - rjc@rjc.com.br
website - www.rjc.com.br
Classificação - explosivos, armas não letais, pirotécnicos, munições não letais, spray incapacitante
ROCKWELL COLLINS
ROCKWELL COLLINS DO BRASIL LTDA
Rua Ambrósio Molina, 1090,� Quadra 11F1,� Eugênio de Melo, São José dos Campos, SP, CEP:
12247-000
Contato: Nelson Joaquim C. de Aquino
Tel.: (12) 3908-6202
E-mail - nelson.aquino@rockwellcollins.com
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)
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ROHDE & SCHWARZ
ROHDE & SCHWARZ do Brasil Ltda.
Av. Sargento Lourival Alves de Souza, 161, Jardim Taquaral, São Paulo, SP,CEP 04675-020.
Contato: Renato de Castro M. Costa
Tel.: (11) 2246-0000
E-mail - renato.costa@rohde-schwarz.com
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
ROXTEC
ROXTEC Latim América Ltda.
AVENIDA DAS AMÉRICAS 3500, BL 4, SALA 711- BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO/RJ CEP
22640-102
Contato: Maria Clara Asch
Tel.: (21) 3282-5160
E-mail - roxtec@roxtec.com
website - www.roxtec.com.br
Classificação - componentes eletro-eletrônicos, polímeros e borrachas, equipamento de guerra
eletrônica, data center, embarcações - peças e partes, viaturas - peças e partes, infraestrutura de
TI, Sistemas de distribuição elétrica, sistemas de combate a incêndio em navios, interferência
eletromagnética intencional (IEMI)
RUAG
RUAG Industria e Comércio de Munições
RUA CARIJOS, S/N - ROCIO PEQUENO, SÃO FRANCISCO DO SUL, SC, CEP: 89240-000
Contato: Maria Vasconcelos
Tel.: (11) 94890-0081
E-mail - maria.vasconcelos@ruag.com
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)
RUSTCON
RUST Consultoria em Engenharia Ltda.
AVENIDA DAS AMÉRICAS, 3.500, BLOCO 1, SALA 216 - BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO/RJ
22640-102
Contato: Carlos Rust
Tel.: (21) 3030-1540
E-mail - carlos.rust@rustcon.com.br
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 - Torre Norte, sala 430, Bairro Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70715-900
Contato: Ana Paula Camargo
Tel.: (61) 3327-9100
E-mail - ana.camargo@saabgroup.com
website - www.saabgroup.com
Classificação - aeronaves, aeronaves de asa fixa
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SAFETY WALL
SAFETY WALL Defesa e Segurança Eireli
Rua Amadis, 608, Vila Independência, São Paulo, SP, CEP 05409-012.
Contato: Laercio Bizzarri
Tel.: (11) 3082-9003
E-mail - contato@safetywall.com.br
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 RIO DE JANEIRO RJ 22030-020
Contato: Michel Provost
Tel.: (21) 3550-0889
E-mail - michel.provost@safrangroup.com.br
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
Tel.: (12) 3949-6070
E-mail - laurent.memvielle@safrangroup.com
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
SAM24H
SAM24H - Segurança Eletronica Eireli
RUA CRISTINA 170, ANCHIETA, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30310-692
Contato: Fernando Pena
Tel.: (31) 3254-7000
E-mail - fernando@sam24h.com.br
website - www.sam24h.com.br
Classificação - células solares / painéis solares, alarmes, sirenes e sensores, centro integrado de
comando e controle, componentes eletro-eletrônicos, balões de vigilância, automação, sistemas de
apoio à decisão / inteligência, câmeras de visão noturna, câmeras termais, eletrônicos,
equipamento de controle de acesso, equipamento de observação, equipamento de segurança,
equipamentos de vigilância eletrônica, imageamento, inteligência / contraespionagem,
monitoramento, processamento digital de imagens, câmeras e vídeo monitoramento
SANTOS LAB
SANTOS LAB Comércio e Indústria Aeroespacial Ltda.
Rua Engenheiro Alvaro Niemeyer, nº 196 - São Conrado - RJ - 22610-180
Contato: Gabriel Klabin
Tel.: (21) 3547-8500
E-mail - gabriel@santoslab.com
website - www.santoslab.com
Classificação - aeronave remotamente pilotada / ARP / RPA, veículos aéreos não tripulados (VANT),
VANT - fabricantes
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SAT
SAT Serviço Aero Técnico Ltda.
Rua Nabor Antonio Crozariol, 217, Piracangua, Taubaté, SP, CEP 12092-762.
Contato: Alain Jean Marie Dubois
Tel.: (12) 3681-2241
E-mail - ssat@ssat.com.br
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, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21020-290.
Contato: Sergio Millon
Tel.: (21) 3976-4383
E-mail - comercial.brasil@sauercompressors.com.br
website - www.sauercompressors.com.br
Classificação - submarinos, compressores especiais para embarcações, compressores especiais
para aeronaves
SBPA SIMULATORS
SBPA SIMULATORS - SBPA Simuladores
Av. Unisinos, 950 sl 208 - Prédio UNITEC, Parque Tecnológico TECNOSINOS, São João Batista, São
Leopoldo, RS, CEP 93022-000
Contato: Adriano Oliveira
Tel.: (51) 3590-8624
E-mail -  adriano.oliveira@flysbpa.com.br
website - www.flysbpa.com.br
Classificação - Simulação de voo em asa fixa, Simulação de voo em helicóptero, Hardware de
simulação, Software de simulação
SELEX
SELEX ES do Brasil Ltda.
Boulevard Vinte e Oito de Setembro, 347, Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20551-185.
Contato: Leo Pavetits
Tel.: (21) 2292-7743
E-mail - comercial@selex-es-brasil.com
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 anti-aérea, 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
SITMED
SITMED Equipamentos Médicos Ltda
Rua da Paz, 1.629 – Nossa Senhora Aparecida – Flores da Cunha / SP – 95279-000
Contato: Icaro Arienti
Tel.: (54) 3292-1024
E-mail - icaro@sitmed.com.br
website - www.sitmed.com.br
Classificação - equipamentos médico-hospitalares
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SKM
SKM ELETRO ELETRÔNICA Ltda
AVENIDA 22 DE MAIO, 9000, LOTE 05, QUADRA D - ENGENHO VELHO ITABORAI RJ 24803-000
Contato: Nicolau Alves Sebastião
Tel.: (21) 2283-1230
E-mail - skmtech@skmtech.com.br
website - www.skmtech.com.br
Classificação - integração de sistemas, sistemas de apoio à decisão / inteligência, sistemas de
comando e controle naval, telecomunicações
SKYDRONES
SKYDRONES Tecnologia Aviônica Ltda.
Rua Campos Sales, 312, Auxiliadora, Porto Alegre, RS, CEP 90480-030.
Contato: Ulf Rainer Bogdawa
Tel.: (51) 3328-6091
E-mail - ulf@skydrones.com.br
website - www.skydrones.com.br
Classificação - aeronave remotamente pilotada / ARP / RPA, veículos aéreos não tripulados (VANT),
VANT - fabricantes
SMART POWER BRASIL
SMART POWER Defesa e Segurança Ltda.
RUA SÃO CRISTÓVÃO, 5 SALA 625, SÃO CRISTÓVÃO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 20940-001
Contato: Mário Wagner Carvalho
Tel.: (21) 99976-9188
E-mail - w.carvalho@smartpowerbrasil.com.br
website - www.smartpowerbrasil.com.br
Classificação -
SPACECOM
SPACECOM Monitoramentos S.A
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza nº 3.901 / 7º andar, Cidade Industrial, Curitiba, PR,
CEP: 81280-330
Contato: Ravenna Carvalho
Tel.: (41) 3270-6000
E-mail - financeiro@spacecom.com.br
website - www.spacecom.com.br
Classificação - monitoramento
SPECTRA
SPECTRA Tecnologia - Indústria, Comércio e Serviços de Informática Ltda.
Rua Carlos Petit, 479, São Paulo, SP, CEP 04110-001.
Contato: Affonso Eduardo Bher Ferro
Tel.: (11) 5574-6544
E-mail - spectra@spectra.com.br
website - www.spectratecnologia.com.br
Classificação - calibração e manutenção de equipamentos, apoio marítimo e offshore, inspeção,
certificação, testes, ensaios e perícias, monitoramento
SPOT IMAGE
SPOT IMAGE Brasil Serviços em Imagens de Satélite Ltda.
Av. Roque Petroni Junior, 1089/216, São Paulo, SP, CEP 04707-900.
Contato: Esther Querat
Tel.: (11) 5181-5184
E-mail - esther.querat@spotimage.com.br
website - www.astrium-geo.com
Classificação - imageamento, monitoramento, processamento digital de imagens, satélites
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STELLA
STELLA Tecnologia Indústria e Comércio Aeroespacial Ltda.
RUA ARISTIDES LOBO 80, SALA 310, RIO COMPRIDO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 20250-450
Contato: Desyene Silva
Tel.: (21) 3258-0409
E-mail - desyene@stellatecnologia.com.br
website - www.uav.com.br
Classificação - veículos aéreos não tripulados (VANT)
STORM SECURITY
STORM Development Ltda.
Av. Lúcio Costa, 3400/sl. 304, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22630-010.
Contato: Andrea Mol
Tel.: (21) 3734-0695
E-mail - andrea.col@stormsec.com.br
website - www.stormsec.com.br
Classificação - equipamento de segurança, inteligência / contraespionagem, telecomunicações
STRATOSPHERE
STRATOSPHERE Comercio Imp e Exp de Tecnologia
Rua Olympio Pattaro, 392, Campinas, SP, CEP 13085-045.
Contato: Claudia Machado
Tel.: (19) 8121-3333
E-mail - contato@stratosphere.com
website - www.stratosphere.com.br
Classificação - equipamento individual de campanha, paraquedas
SUNTECH
SUNTECH S.A.
Rua Vitor Konder, 223, Florianópolis, SC, CEP 88015-400.
Contato: Juliano Vasconcelos
Tel.: (48) 3322-0107
E-mail - juliano.vasconcelos@suntech.com.br
website - www.suntech.com.br
Classificação - sistemas de comunicação, segurança cibernética, telecomunicações
TAROBÁ
TAROBÁ Engenharia e Negócios ltda
Alameda Itapecurú, 645/Cj. 522, Barueri, SP, CEP 06454-080
Contato: Beatriz Vidigal Xavier da Silveira Rosa
Tel.: (11) 4191-1878
E-mail - bia.rosa@taroba.eng.br
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
FORJAS TAURUS S.A
AV. SÃO BORJA 2181, PRÉDIO A, DISTRITO INDUSTRIAL SÃO LEOPOLDO/RS 93032-000
Contato: Raul José Ferreira Dias
Tel.: (51) 3021-3109
E-mail - vendas@taurus.com.br
website - www.taurus.com.br
Classificação - forjaria/ usinagem, armamento leve, projeto e desenvolvimento de armamento
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TECHNICAE
TECHNICAE Projetos e Serviços Automotivos LTDA
ADE Aguas Claras, Cj. 22, Lotes 22, 23, 24 e 25 – Águas Claras – Brasília / DF – 71990-000
Contato: Glauco Bueno
Tel.: (61) 2196-0909
E-mail - glauco.bueno@technicae.com.br
website - www.technicae.net.br
Classificação - manutenção de viaturas, viaturas - peças e partes
TECNOBIT
TECNOBIT Desenvolvimento de Sistemas de Segurança Ltda
AV. ATAULFO DE PAIVA, 204 - SALAS 406 E 407 - LEBLON, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22440-033.
Contato: Jocirene Nascimento das Chagas
Tel.: (21) 2512-9621
E-mail - jocirene.chagas@brasil.tecnobit.com
website - www.tecnobit.com
Classificação - simuladores
TELEMÁTICA SISTEMAS
TELEMÁTICA SISTEMAS Inteligentes LTDA.
RUA MIGUEL CASAGRANDE 200 - FREGUESIA DO Ó - SP - 02714-000
Contato: Eliel Resina Fernandes
Tel.: (11) 3933-6200
E-mail - eliel.resina@telematica.com.br
website - www.telematica.com.br
Classificação -
TEMPEST
TEMPEST Serviços de Informática
RUA MADRE DE DEUS, Nº 27, 15º ANDAR, BAIRRO DO RECIFE, RECIFE, PE, CEP: 50030-110
Contato: Evandro Curvelo Hora
Tel.: (81) 3419-0800
E-mail - evandro@tempest.com.br
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
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THALES
THALES International Brasil LTDA
RUA SURUBIM 577, 12º ANDAR - CIDADE MONÇÕES SÃO PAULO/SP 04.571-050
Contato: Luciano Macaferri Rodrigues
Tel.: (11) 3198-5250
E-mail - luciano.rodrigues@thalesgroup.com
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 MARINE SYSTEMS INTERNATIONAL PTE
Praça João Duran Alonso, 34/6º Andar, Cj. 62, São Paulo, SP, CEP 04571-070.
Contato: Rainer Filpe
Tel.: (11) 5105-7555
E-mail - rainer.filpe@thyssenkrupp.com
website - www.thyssenkrupp-marinesystems.com
Classificação - construção naval / embarcações, equipamentos navais, projetos navais, submarinos
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TRUCKVAN
TRUCKVAN Indústria e Comércio Ltda
Rua Soldado Hamilton Silva Costa, 135, Parque Novo Mundo, São Paulo, SP
Contato: Roberto Carlos Rogrigues
Tel.: (11) 2086-5555
E-mail - roberto.rodrigues@truckvan.com.br
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
TURBOBRAS
SAFRAN HELICOPTER ENGINES Indústria e Comércio do Brasil Ltda. - TURBOBRAS
Rua Capitão Guynemer, 1626, Xerém, Duque de Caxias, RJ, CEP 25250-130.
Contato: François Haas
Tel.: (21) 3651-7200
E-mail - murilo.pignataro@turbomeca.com.br
website - www.turbomeca.com.br
Classificação - aeronaves, aeronaves de asa rotativa, helicópteros, engenharia de estruturas
aeronáuticas, engenharia de sistemas aeronáuticos, manutenção / revisão / fornecimento de
motores aeronáuticos, manutenção / fornecimento de turbinas aeronáuticas, serviços aeronáuticos
(helicópteros)
ULTRAMAR
ULTRAMAR Importação Ltda. - EPP
Rodovia Jornalista Manoel de Menezes, 567, Praia Mole, Florianópolis, SC, CEP 88061-701
Contato:
Tel.: (48) 3236-2611
E-mail - ultramar@ultramar.com.br
website - www.ultramar.com.br
Classificação - barracas / tendas, bolsas e cases, câmeras de visão noturna, câmeras termais,
capacetes, geradores e iluminação, coletes salva-vidas, motores para embarcações, equipamento
individual de campanha, sonares, botes / balsas, paraquedas, uniformes
UNIVERSAL
UNIVERSAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
Rua Vinte e Quatro de Maio, 85A, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20950-090.
Contato: Paulo Cardoso Ávila
Tel.: (21) 2501-4848
E-mail - universal@universal.ind.br
website - www.universal.ind.br
Classificação - manutenção de viaturas, veículos militares sobre rodas / viaturas sobre rodas,
viaturas - peças e partes, viaturas blindadas, representação comercial
VDS Brasil
VDS Brasil Ind. Com. Veículos Defesa e Segurança
RUA DA GRECIA 08, SALA 110, COMÉRCIO SALVADOR/BA CEP. 40010-010
Contato: José Paulo Santos Reis
Tel.: (71) 3241-4381
E-mail - josepaulo@vdsbrasil.com.br
website - www.vdsbrasil.com.br
Classificação - aparelho de pontaria, bolsas e cases, botas / coturnos / calçados, manutenção de
viaturas, Botas e equipamentos táticos de alta performance, capacetes, revenda de viaturas,
pesquisa e desenvolvimento, colete tático, veículos militares sobre rodas / viaturas sobre rodas,
traje antitumulto, veículos policiais / viaturas policiais, viaturas - peças e partes, equipamento de
combate à incêndio, equipamento de proteção individual (EPI), equipamento de proteção policial,
malas, mochilas, uniformes
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VERTICAL DO PONTO
VERTICAL DO PONTO Ind. Com. de Pára-Quedas
Av. Duque de Caxias, 600, Deodoro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21615-220.
Contato: Iéldo Tonassi
Tel.: (21) 2457-4338
E-mail - ieldotonassi@verticaldoponto.com.br
website - www.verticaldoponto.com.br
Classificação - paraquedas
VIAGEO
VIAGEO Tecnologia e Engenharia LTDA EPP
Av. Trompowsky, 291, salas 404/405, torre 2 - Trompowsky Corporate, Centro, Florianópolis, SC,
CEP: 88015-300
Contato: Marcelo Teixeira Moreira
Tel.: (48) 3364-2754
E-mail - viageo@viageo.com.br
website - www.viageo.com.br
Classificação - centro integrado de comando e controle, integração de sistemas, sistemas de apoio à
decisão / inteligência, gerenciamento de projetos de defesa, sistemas de comunicação,
imageamento, monitoramento, segurança da informação, processamento digital de imagens,
software, acesso seguro à documentos, mapeamento, levantamento por tecnologia GNSS (GPS),
sistema de informação geográfica
VITRUS
VITRUS Consultoria de Mercados S.A.
Av. Das Nações Unidas, 13797, Bloco 3, 8º andar, São Paulo, SP, CEP 045794-000
Contato: Neila Barbosa
Tel.: (11) 5501-9811
E-mail - erica.souza@epcint.com.br
website - www.grupoepcint.com.br
Classificação - assessoria, auditoria / consultoria
VMI Sistemas de Segurança
VMI Sistemas de Segurança LTDA.
AV. HUM, 55 BAIRRO DIST. INDUST. GENESCO AP. DE OLIVEIRA, LAGOA SANTA, MG, CEP:
33400-000
Contato: João Ilhéu
Tel.: (31) 3622-0470 / (31) 91611-284
E-mail - contato@vmis.com.br
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, SÃO PAULO, SP, CEP: 02017-010
Contato: Cláudia Grigolon
Tel.: (11) 2281-7882
E-mail - claudia.grigolon@waiverexpo.com
website - www.waiverexpo.com
Classificação - desembaraço alfandegário, logística, logística militar, logística aeronáutica,
exposições, feiras, logística internacional para feiras e eventos
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WEATHERHAVEN
WEATHERHAVEN do Brasil Ind. Com. de Sist. Acampamento Fechado.
Rua Dr. Flavio Bellegarde Nunes, 460, Taubaté, SP, CEP 12091-590
Contato: Luciano Souza
Tel.: (11) 4704-1458
E-mail - egomes@weatherhaven.com.br
website - www.weatherhaven.com
Classificação - barracas / tendas
WELSER
WELSER ITAGE Participações e Comércio S.A
Rua do Carmo, 07/ 19º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20011-020.
Contato: Carlos Frederico Queiroz de Aguiar
Tel.: (21) 3974-3350
E-mail - diretoria@welser.com.br
website - www.condornaoletal.com.br
Classificação - armas não letais
XMOBOTS
XMOBOTS Comércio de Aeronaves e Serviços de Engenharia Ltda.
Rua Gelsomino Saia, 88, Jardim Maracanã, São Carlos, SP, CEP 13.571-310.
Contato: Naiara Avanço Galeti
Tel.: (16) 3413-0655
E-mail - naiara.avanco@xmobots.com
website - www.xmobots.com
Classificação - aeronave remotamente pilotada / ARP / RPA, veículos aéreos não tripulados (VANT),
VANT - fabricantes
XTIRE
XTIRE Corvintec Ind. e Comércio Ltda
Rua Sergio Tomas, 550, Bom Retiro, São Paulo, SP, CEP 01131-010.
Contato: Caio Gansauskas
Tel.: (11) 3223-4344
E-mail - caio@xtire.com.br
website - www.xtire.com.br
Classificação - blindagem / blindagem balística, viaturas - peças e partes

1 ARMAMENTO
a1 alvos e equipamentos para tiro
a2 estande de tiro
a3 armário para guarda de armas
b aparelho de pontaria
c arma branca / faca / canivete / espada
d armas não letais
e armamento leve
f armamento pesado
g canhão / canhões
h estação de armas
i estação de armas estabilizada
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j motores de foguete
k pistola elétrica
l projeto e desenvolvimento de armamento

m1 sistemas lançadores
m2 lança foguetes / lançador de foguetes
m3 sistema lançador de torpedos, mísseis e bombas
m4 sistema de foguetes ar-terra
m5 sistema de artilharia superfície-superfície
n manutenção de armamento
o arma leve anti carro
p defesa QBRN
2 MUNIÇÃO
a1 bombas
a2 bombas aéreas
a3 bombas aéreas de exercício
a4 bombas de fins gerais
a5 bombas de fragmentação
a6 bombas de penetração
b cabeças de guerra
c espoletas de impacto mecânico

d1 foguetes
d2 foguetes de chaff
d3 foguetes guiados
e1 granadas
e2 granadas 60mm
e3 granadas 81mm
f máquinas de recarga de munição / recarga de munição
g minas submarinas
h mísseis
h1 mísseis ar - ar
h2 mísseis terra - terra / mísseis superfície - superfície
h3 mísseis terra - ar / mísseis superfície - ar
i munições leves
j munições não letais
k munições pesadas
l spray incapacitante
m sub-calibres para morteiros
n torpedos
o1 latão - copos e bobinas para munições de pequeno calibre
o2 latão - discos para fabricação de munições de grande calibre
o3 metalurgia de metais não ferrosos, cobre e ligas de latão
3 EXPLOSIVOS E PROPELENTES
a1 ácido perclórico
a2 perclorato de amônio
a3 perclorato de potássio
a4 perclorato de sódio



b ácido pícrico
c explosivos
d nitrocelulose
e pirotécnicos
f produtos controlados (desembaraço)
4 PROTEÇÃO BALÍSTICA / BLINDAGEM
a blindagem / blindagem balística
b coletes balísticos
c material balístico / proteção balística
5 AERONAVES / AEROESPACIAL
a1 aeronaves
a2 aeronaves de asa fixa
a3 aeronaves de asa rotativa
a4 helicópteros
b aeronaves - partes e peças
c aeróstatos
d aviônicos
e balões
f cabos elétricos para aeronaves
g cabos para aeronaves
h engenharia aeroespacial
i1 engenharia de estruturas aeronáuticas
i2 engenharia de sistemas aeronáuticos
j integração de sistemas aviônicos
k mangueiras e tubos para aeronaves
l1 manutenção aeronáutica / manutenção de aeronaves
l1 mantenção aeronáutica / manutenção de aeronaves
l2 manutenção e reparo de aviônicos
l3 manutenção de helicópteros
l4 manutenção / revisão / fornecimento de motores aeronáuticos
l5 manutenção / fornecimento de turbinas aeronáuticas
m modernização de aeronaves
n plataformas mais leves que o ar para múltiplos usos
o projetos aeroespaciais

p1 satélites
p2 satélites - partes e peças
p3 satélites - manutenção
p4 sistemas de suprimento de energia para satélites
q serviços aeronáuticos (asa fixa)
r serviços aeronáuticos (helicópteros)
s equipamento meteorológico / meteorologia
t compressores especiais para aeronaves

u1 sistemas de controle de vibração
u2 sensores aeronáuticos
u3 revestimentos aeronáuticos especiais
v1 mapeamento aéreo estratégico



v2 aerofoto
v3 sensores para detecção de agentes químicos e plantações ilegais
w sistemas diversos para controle do tráfego aéreo
6 EMBARCAÇÕES / NAVAL / NÁUTICA / SUBAQUÁTICO
a1 absorvedores de CO2 para atividades subaquáticas
a2 cal sodada
b apoio marítimo e offshore
c automação de navios
d bombas de sucção e recalque para embarcações
e construção naval / embarcações
f embarcações - peças e partes

g1 equipamento de auxílio à navegação
g2 equipamentos navais
h equipamento subaquático
i estudos cartográficos / oceanográficos
j manutenção de embarcações
k manutenção de sistemas de navegação e comunicação
l material de salvatagem
m motores para embarcações
n plataforma estabilizada
o projetos navais
p propulsão / propulsores navais
q sistemas de combate a incêndio em navios
r submarinos
s botes / balsas
t compressores especiais para embarcações
7 VIATURAS
a baterias
b bombas de sucção e recalque para viaturas
c conectores automotivos
d manutenção de viaturas
e projetos terrestres / projetos de viaturas
f revenda de viaturas
g veículos militares sobre rodas / viaturas sobre rodas
h veículos policiais / viaturas policiais
i1 viaturas - peças e partes
i2 sistemas de suspensão
j viaturas blindadas
k viaturas especializadas
l unidades móveis
l caminhões
8 VEíCULOS NÃO TRIPULADOS
a aeronave remotamente pilotada / ARP / RPA
b alvos aéreos não tripulados
c embarcações não tripuladas



d1 veículos aéreos não tripulados (VANT)
d2 VANT - consultoria
d3 VANT - fabricantes
d4 VANT - logística
d5 VANT- manutenção
e veículos terrestres não tripulados
f sensores inerciais
9 SISTEMAS DE COMANDO E CONTROLE
a centro integrado de comando e controle
b integração de sistemas
c sistemas de apoio à decisão / inteligência
d sistemas de armas
e1 sistemas de comando e controle
e2 sistemas de comando e controle aéreo
e3 sistemas de comando e controle naval
e4 sistemas de comando e controle terrestre
f1 sistemas de combate
f2 sistemas de combate aéreo
f3 sistemas de combate naval
f4 sistemas de combate terrestre
g sistemas de defesa anti-aérea
h sistemas de direção de tiro
i sistemas espaciais
j centro de comando e controle móvel

10 ELÉTRICOS / ELETRÔNICOS
a células solares / painéis solares
b componentes eletro-eletrônicos
c data-link em balões

d1 eletrônicos
d2 eletro-ópticos
e equipamento de guerra eletrônica
f geradores e iluminação
g indicador visual de rampa de aproximação
h manutenção de eletro-eletrônicos
i projetos eletro-eletrônicos
j1 radares
j2 radar meteorológico
j3 radar móvel
k rastreadores
l repetidor rádio baseado em balões
m RFID
n scanner
o sistema de iluminação para balizamento de pista de pouso
p Sistemas de distribuição elétrica
q sistemas eólicos
r sonares



s válvulas
t equipamento de detecção de agentes químicos e outros afins

u1 cabos e conectores eletro-eletrônicos
u2 conectores Micro-D
u3 conectores Nano-D
u4 conectores hiperfrequência
u5 conectores circulares
u6 soluções em interconexões
11 CIBERNÉTICA / TI / TELECOMUNICAÇÕES
a antenas
b automação
c conectores de RF

d1 criptografia
d2 telemetria
d3 contramedida eletrônica
e data center
f defesa cibernética

g1 sistemas de comunicação
g2 comunicações seguras
g3 comunicações críticas
g4 redes inteligentes de comunicação crítica
g5 sistema de comunicações integradas
g6 radiocomunicação
g7 sistemas de radio comunicação troncalizados Tetra e Tetrapol
h identificação por rádio frequência
h1 equipamentos de RF / transceptor de RF
i1 infraestrutura de TI
i2 switch/modem/roteador
j robótica
k segurança cibernética
l segurança da informação
m simuladores
n sistemas de rádio enlace baseado em balões
o software
o Proteção de Infraestruturas Críticas
p telecomunicações
q biometria
q controlador lógico programável (CLP)
r acesso seguro à documentos
s 4g / lte seguro
t1 interferência eletromagnética intencional (IEMI)
t2 emanação eletromagnética (TEMPEST)
u sistema de informação geográfica

12 EQUIPAMENTOS ÓTICOS
a colimadores
b equipamento de visão noturna



c laser
d lentes
e optrônicos
f sistemas óticos para aplicações espaciais
g lanternas

h1 luneta tática
h2 binóculo tático
13 MATERIAL DE APOIO
a1 abrigos sustentáveis / abrigos temporários
a2 barracas / tendas
a3 unidades habitacionais
b1 alimentação / alimentos
b2 ração operacional
b3 segurança alimentar
c bolsas e cases
d botas / coturnos / calçados
d1 Botas e equipamentos táticos de alta performance
e capacetes
f1 coletes balísticos para vestimenta
f2 coletes salva-vidas
f3 colete tático
g traje antitumulto
h containers
i cozinhas industriais e equipamentos
j embalagens especiais

k1 equipamento de combate à incêndio
k2 equipamentos para busca e resgate SAR
l equipamento de proteção individual (EPI)
m equipamento de proteção policial
n equipamento de purificação de água
o equipamento coletivo de campanha
p equipamento individual de campanha
q1 equipamentos médico-hospitalares
q2 hospital de campanha / hospital móvel
r malas
s mochilas
t1 paraquedas
t2 sistemas de lançamento de carga aérea
u sanitário de campanha
v sistema prisional modular
w tratamento de água
x uniformes

14 VIGILÂNCIA
a alarmes, sirenes e sensores
b balões de vigilância
c1 câmeras de visão noturna



c2 câmeras termais
d câmera de registro policial
e equipamento de controle de acesso
f equipamento de observação
g equipamento de segurança
h equipamentos de vigilância eletrônica
i1 imageamento
i2 gestão de imagens
j inteligência / contraespionagem
k monitoramento
l plataforma para monitoramento e vigilância em balões
m processamento digital de imagens
n segurança patrimonial
o treinamento para operação com visão noturna
p câmeras e vídeo monitoramento
r1 mapeamento
r2 levantamento por tecnologia GNSS (GPS)
15 LOGÍSTICA / PUBLICIDADE / CONSULTORIA
a aduana
b armazenagem
c1 assessoria
c2 assessoria em importação / exportação
d auditoria / consultoria
d1 consultoria e serviços de imigração (entrada e saida)
d2 consultoria e serviços de imigração (suporte ao expatriado)
d3 análise geopolítica
e desembaraço alfandegário
f logística

g1 logística militar
g2 logística aeronáutica
g3 integração logística
h transporte
i1 exportação
i2 vendas internacionais
j exposições

k1 feiras
k2 logística internacional para feiras e eventos
l importação
m inteligência de mercado
n1 marketing
n2 marketing internacional
o publicidade especializada
p representação comercial
q1 embalagens especiais ONU para produtos de defesa
q2 embalagens especiais ONU para munição leve e pesada
q3 embalagens especiais ONU para explosivos e pirotécnicos



q4 embalagens especiais ONU para transporte de produtos perigosos
q5 embalagens especiais ONU para transporte de combustíveis especiais
q6 embalagens especiais ONU para transporte de OGM ’s
q7 embalagens especiais ONU para substâncias infecciosas cat. A e B
q8 embalagens especiais ONU para defesa de agentes biológicos
q9 embalagens especiais ONU para agentes nocivos contaminantes
r catalogação

16 TREINAMENTO / TESTES / PROJETO / PESQUISA
a calibração e manutenção de equipamentos
b ensino, treinamento e formação técnica
c forjaria/ usinagem
d gerenciamento de projetos de defesa
e1 inspeção, certificação, testes, ensaios e perícias
e2 ensaios não destrutivos
f pesquisa e desenvolvimento
g projeto / simulação de processos de engenharia
h nacionalização de projetos e componentes

17 NUCLEAR
a engenharia nuclear
b válvula de controle de fluxo de hexafluoreto de urânio

19 OUTROS MATERIAIS E ATIVIDADES
a conectores hidráulicos
c moto bombas
d polímeros e borrachas
e outros


