
                                                                                                                                                            

 

CONTRATOS 

NÚMERO DA ATA EMPRESA CONTRATADA OBJETO DA ATA 
DATA DE FINAL DE 

VIGÊNCIA 
NOME DO FISCAL EMAIL/TELEFONE PARA CONTATO 

011/16 
Policonsult Consultoria 

Participações Ltda. 

Fornecimento de sistema e prestação de serviços 
técnicos especializados à COMCAP, referentes ao 
monitoramento e gestão dos serviços de limpeza 
pública de Florianópolis, com fornecimento de 
equipamentos, a título de comodato. 

27/10/2020 Bruno Vieira Luiz bruno.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6838 

013/16 
Retífica de Motores Continene 

Ltda. 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de retífica de motores de 
veículos, máquinas e equipamentos da COMCAP 
com aplicação de componentes mecânicos, 
necessários e inerentes a estes serviços, devendo 
ser realizados por pessoal qualificado e emprego 
de técnica e ferramental adequados 

04/12/2020 Pablo Rodrigo Colombo 7754@pmf.sc.gov.br / 3271/6839 

016/16 Zulma Dalvina Laureano ME 

Prestação de serviços de transporte de resíduos 
sólidos (lixo domiciliar), por meio de 01 (uma) 
embarcação, incluindo o barqueiro, que deverá 
realizar o percurso do trecho compreendido entre 
Prainha e Morro do Torquato até a Barra Nova, na 
localidade de Barra da Lagoa 

25/12/2020 José Vilson de Souza josevilson.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6857 

017/16 Emerson Raimundo Vieira ME 

Prestação de serviços de transporte de resíduos 
sólidos (lixo domiciliar), por meio de 01 (uma) 
embarcação, incluindo o barqueiro, que deverá 
realizar o percurso de toda a Costa da Lagoa, 
abrangendo todos os trapiches (do número 03 ao 
23) 

25/12/2020 José Vilson de Souza josevilson.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6857 

660/COMCAP/2019 
Milenium Comércio e Serviços 

Eireli ME 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços complementares de 
manutenção preventiva, corretiva, obrigatória e 
preditiva, incluindo fornecimento de peças, 
componentes e materiais originais ou genuínos, 
mecânica, hidráulica, funilaria, pintura, elétrica e 
demais materiais dos veículos leves, pertencentes 
à frota da Autarquia de Melhoramentos da Capital 
- COMCAP 

31/12/2020 Pablo Rodrigo Colombo 7754@pmf.sc.gov.br / 3271/6839 

661/COMCAP/2019 
Rodima Equipamentos Rodoviários 

Ltda EPP 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços complementares de 
manutenção preventiva, corretiva, obrigatória e 
preditiva, incluindo fornecimento de peças, 
componentes e materiais originais ou genuínos, 
mecânica, hidráulica, funilaria, pintura, elétrica e 
demais materiais dos veículos médios e pesados, 
pertencentes à frota da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital - COMCAP 

31/12/2020 Pablo Rodrigo Colombo 7754@pmf.sc.gov.br / 3271/6839 



                                                                                                                                                            

235/COMCAP/2019 Senior Sistemas S.A 

Contratação de empresa especializada de 
Software de gerenciamento de ponto eletrônico, 
com fornecimento de equipamentos de relógio 
eletrônico (REP), incluindo manutenção 
preventiva e corretiva para atender a necessidade 
da Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP 

31/12/2020 Gilberto Luiz Bromer gilbertobromer.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6854 

1154/COMCAP/2019 
Jhalus Comunicação Visual Eireli 

ME 

Compra de sinalização para utilização nas ações 
de comunicação visual e identificação dos PEVs de 
orgânicos e pátios de compostagem comunitários 
e institucionais, integrantes de projeto de 
ampliação e fortalecimento da valorização de 
resíduos orgânicos em  Florianópolis 

31/12/2020 Adriana Lúcia Baldisarelli   adriana.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6822 

963/COMCAP/2018 Editora Notícias do Dia Ltda 

Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de publicação de matérias 
de caráter oficial e legal tais como editais de 
licitação e outros informativos 

31/12/2020 Monique Beneval de Souza suprimentos.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6836 

136/COMCAP/2020 
Green Card S/A Refeições 

Comércio e Serviços 

Contratação de empresa para gerenciamento, 
implementação e administração de cartões 
magnéticos ou eletrônicos, do tipo vale-
alimentação, aos funcionários da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital - COMCAP, 
possibilitando a aquisição de gêneros alimentícios 
"in natura" através de redes de estabelecimentos 
credenciados em todo território nacional 

31/12/2020 Gilberto luiz Bromer gilbertobromer.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6854 

153/COMCAP/2020 
Rodima Equipamentos Rodoviários 

Ltda EPP 

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço continuado de reparação de 
feixes de molas dos veículos leves, médios e 
pesados com aplicação de peças e componentes 
mecânicos necessários a estes serviços para 
atendimento as demandas da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital - COMCAP 

31/12/2020 Daniel Sergio dos Santos danielsantos.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6860 

239/COMCAP/2020 
Sannar Comércio e Assistência 

Técnica Eireli ME 

Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de serviços e peças para 
manutenção corretiva em balança rodoviária com 
montagem, desmontagem, calibração, ajuste e 
programação de balança líder 40.000kg com 
verificação inicia do Inmetro, incluindo taxas e 
substituição de indicador de pesagem, 
substituição de indicador de pesagem, 
substituição de todas as células de carga 

31/12/2020 
Paulo Roberto da Rocha e 

Pinho 
paulopinho.comcap@pmf.sc.gov.br /3261-4804 

232/SMA/2019 NC Comunicações S.A 

Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços na publicação de matérias 
de caráter oficial e legal tais como editais de 
licitação e outros informativos 

31/12/2020 Monique Beneval de Souza suprimentos.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6836 

mailto:danielsantos.comcap@pmf.sc.gov.br


                                                                                                                                                            

396/COMCAP/2020 
Laboratório Biológico Análise 

Química e Microbiológica Eireli - 
EPP 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços para realização de coleta de 
amostras e análises laboratoriais do composto 
orgânico resultante dos pátios de compostagem 
integrantes do projeto de ampliação e 
fortalecimento da valorização de resíduos 
orgânicos no município de Florianópolis 

31/12/2020 Jéssica Candido Machado jessica.comcap@pmf.sc.gov.br / 3261-4806 

404/COMCAP/2020 Patrícia stafeni ME 

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço continuado de limpeza da 
caixa separadora de água e óleo (SAO), limpeza de 
sistema de tratamento de esgotos e destino final 
dos resíduos perigosos da oficina mecânica da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP 

31/12/2020 Isaac Osmarino da Silveira isaac.comcap@pmf.sc.gov.br / 3261-4823 

403/COMCAP/2020 Brooks Ambiental Eireli 
Contratação de empresa para serviço de coleta e 
destinação final de amianto 

31/12/2020 
Paulo Roberto da Rocha e 

Pinho 
paulopinho.comcap@pmf.sc.gov.br /3261-4804 

431/COMCAP/2020 DVA Veículos Ltda 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de revisão e manutenção preventiva e 
corretiva com fornecimento de peças dos veículos 
da marca Mercedes Benz, ATEGO 1729, ano 2019 

31/12/2020 Wander Damiani Preve wanderpreve@hotmail.com   /3271-6861 

009/16 Senior Sistemas S.A 

Prestação de serviços de manutenção dos 
sistemas Gestão de Pessoas que abrange e 
gerencia a área de Recursos Humanos com os 
programas: Rubi, Ronda P1510 e Medicina: e o 
Sistema Gestão Empresarial (ERP) que gerencia as 
áreas de mercado, suprimentos, finanças, 
controladoria e qualidade. 

31/12/2020 
Gilberto Luiz Broemer  e 
Pablo Rodrigo Colombo 

 gilbertobromer.comcap@pmf.sc.gov.br e  
7754@pmf.sc.gov.br 

/ 3271/6854    
/ 3271/6839 

640/COMCAP/2020 
Lavanderia Santa Catarina Ltda. 

ME 

Contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de lavanderia dos uniformes 
(calças, bermudas, camisetas gola polo, camisetas 
dry-fit, bonés, meias) dos empregados da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP 

31/12/2020 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

797/COMCAP/2020 Maciel Distribuidora de Peças Ltda. 

Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de óleo lubrificante para motores 
dois tempos a gasolina, refrigerados a ar para 
equipamentos da Autarquia de Melhoramentos 
da Capital - COMCAP 

06/01/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

12/COMCAP/2020 RF Comércio de Caminhões Ltda. 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de revisão e manutenção 
preventiva e corretiva com fornecimento de peças 
dos veículos da marca Volkswagem 24.280 CRM - 
2019 

13/01/2021 Wander Damiani Preve wanderpreve@hotmail.com   /3271-6861 

mailto:wanderpreve@hotmail.com
mailto:almoxarifado.comcap@gmail.com
mailto:almoxarifado.comcap@gmail.com
mailto:wanderpreve@hotmail.com


                                                                                                                                                            

9912453326 
Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos 

Prestação de serviços para o envio de 
encomendas e envio de correspondência, avisos 
de recebimento, serviços de Sedex, Sedex10 e 
demais serviços disponíveis nos Correios, 
destinados à Administração Indireta do Município. 

15/01/2021 Ivan Carlos Haertel da Silva  asad.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6881 

43/COMCAP/2020 
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

S.A 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços continuado de seguro dos 
veículos, máquinas e equipamentos de 
propriedade da COMCAP 

16/01/2021 Carlos Alberto Berkembrock  carlosb.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6831 

002/18 Freitag Laboratórios Ltda 
Prestação de serviços de coleta e análises da 
qualidade de água subterrânea, dos efluentes da 
lavação da frota e da estação de transbordo 

25/01/2021 Rita de Cássia Rodrigues rita.comcap@pmf.sc.gov.br / 3261-4804 

74/COMCAP/2020 
Laboratório Biológico Análise 

Química e Microbiológica Eireli - 
EPP 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços  para realização de coleta 
de amostras e análises laboratoriais de água dos 
poços de monitoramento de água subterrânea da 
sede da COMCAP, para os parâmetros: PAH 
(Hidrocarbonetos Poliaromáticos)  e TPH (finger 
print) (Hidrocarbonetos Totais de Petróleo) 

09/02/2021 Jéssica Candido Machado jessica.comcap@pmf.sc.gov.br / 3261-4806 

479/COMCAP/2020 DVA Veículos Ltda 

Contratação de empresa especializada para 
aquisição de peças e manutenção de veículo da 
marca Mercedes-Benz, modelo Sprinter 415 CDI e 
Atego 1719 

15/02/2021 Wander Damiani Preve wanderpreve@hotmail.com   /3271-6861 

004/17 Sesi - Serviço Social da Indústria 

Prestação de serviços audiométricos (Tonal Limiar 
- via aérea/óssea), com o objetivo de realizar 
audiometria ocupacional quando dos exames 
admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, 
mudança de função e demissionais, nos 
empregados da COMCAP 

12/03/2021 Nilda Merbold Guimarães nilda.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6883 

136/SMA/2019 Selbetti Gestão de Documentos S.A 

Contratação de empresa especializada em locação 
de equipamentos para o fornecimento de 
reproduções (cópias), impressões, execução de 
digitalização de documentos e envio/recebimento 
de fax; incluída a instalação, prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva com 
reposição de peças, componentes e materiais 
utilizados na operação e limpeza; treinamento dos 
usuários; disponibilização de ferramentas de 
software para gestão operacional do Contrato, e 
de controle eletrônico da produção das páginas 
impressas via rede de impressão ou copiadas; 
excetuando o fornecimento de papel e grampo; 
destinados a atender às necessidades dos órgãos 
do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

25/03/2021 Marildo Peixe  peixe.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6804 

mailto:wanderpreve@hotmail.com
mailto:peixe.comcap@pmf.sc.gov.br


                                                                                                                                                            

161/COMCAP/2020 
Dimas Comércio de Automóveis 

Ltda. 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de revisão de 10.000 
quilômetros ou 12 meses do veículo marca Ford 
modelo Ka S 1.0 ano 2019, com troca de óleo de 
motor, filtro de óleo do motor, filtro de 
combustível 

03/04/21 Wander Damiani Preve wanderpreve@hotmail.com   /3271-6861 

006/17 Linha Livre Internet Ltda 

Locação mensal de serviços de intercomunicações 
de redes entre a sede da COMCAP, situada na Rua 
14 de julho, nº 375, Estreito Florianópolis - SC e o 
Centro de Valorização de Resíduos – CVR, situado 
na Rodovia Admar Gonzaga, nº 72, Rodovia SC 
404, Bairro Itacorubi, Florianópolis – SC 

11/04/2021 Marildo Peixe  peixe.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6804 

005/17 

Unifique Telecomunicações S/A 

Prestação de serviços de telecomunicações para a 
implementação, operação e manutenção de um 
circuito de acesso, dedicado à internet para a 
COMCAP, na velocidade de 20Mbps, com 
disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua 
ativação até o término do contrato 

11/04/2021 Marildo Peixe  peixe.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6804 

004/16 
FM Pneus Ltda 

Prestação de serviços de recape e conserto de 
pneus 

15/04/2021 
Erick Roberto de Jesus 

Martins 
erickmartins.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6831 

401/COMCAP/2020 Gente Seguradora S/A 

Prestação de serviços de seguro empresarial, para 
cobertura básica de riscos de incêndio, queda de 
raio e explosão de qualquer natureza, nas 
edificações da Autarquia de Melhoramentos da 
Capital - COMCAP 

04/05/2021 Sebastião João de Campos contratos.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6803 

424/COMCAP/2020 
Sommac Consultoria & 

Representações  Ltda ME 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de revisão de 500 
(quinhentos) e 1000 (mil) horas, com aquisição de 
peças dos veículos marca Randon 

14/05/2021 Wander Damiani Preve wanderpreve@hotmail.com  / 3271-6861 

003/18 Brabo Engenharia Ltda ME 

Prestação de serviços de engenharia especializada 
para elaboração dos estudos técnicos de 
estabilidade dos taludes do Aterro de Inertes e de 
Construção Civil Canto do Lamin 

19/05/2021 Rita de Cássia Rodrigues rita.comcap@pmf.sc.gov.br / 3261-4804 

475/COMCAP/2020 
Laboratório de Análises Clínicas 

Pró-Vida Ltda. 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de diagnóstico laboratorial 
de análises clínicas, na realização de exames 
laboratoriais dos empregados da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital - COMCAP 

14/06/2021 Cléria Wink Dias cleria.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6883 

477/COMCAP/2020 DVA Veículos Ltda 
Contratação de empresa especializada para 
aquisição de peças e manutenção de veículo da 
marca Mercedes-Benz, modelo Atego 1729 

15/06/2021 Wander Damiani Preve wanderpreve@hotmail.com   /3271-6861 

737/COMCAP/2020 
Fundação de Estudos e Pesquisas 

Socieconômicos - FEPESE 

Contratação de instituição especializada para 
organização e execução de Processo Seletivo 
Simplificado para provimento de vagas, em 
caráter temporário pelo prazo determinado de 90 
(noventa) dias, em função da Operação Verão 

20/06/2021 Gilberto Luiz Bromer gilbertobromer.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6854 

mailto:wanderpreve@hotmail.com
mailto:peixe.comcap@pmf.sc.gov.br
mailto:peixe.comcap@pmf.sc.gov.br
mailto:erickmartins.comcap@pmf.sc.gov.br
mailto:contratos.comcap@pmf.sc.gov.br
mailto:wanderpreve@hotmail.com
mailto:cleria.comcap@pmf.sc.gov.br
mailto:wanderpreve@hotmail.com


                                                                                                                                                            

2020/2021 da COMCAP 

432/COMCAP/2019 Kevin Bugs Vaz EPP 

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço continuado de dedetização 
(desinsetização e desratização) nos refeitórios e 
veículos da Autarquia de Melhoramentos da 
Capital - COMCAP 

24/06/2021 
Serli de Morais   e  Adriano 

Gonçalves Póvoas 
serli.comcap@pmf.sc.gov.br  e 
adrianopovoas.comcap@pmf.sc.gov.br 

/ 3271-6846        
/ 3271-6831 

008/17 

Multisoft Tecnologia Ltda. ME 

Contratação de Licença de Uso para Software de 
Gestão de Frota de Veículos, Máquinas e 
Equipamentos e Administração Completa de 
Custos e Manutenção para o Departamento de 
Manutenção e Transportes – DPMT da COMCAP 

14/07/2021 Telmo Vinicio Honorato telmo.comcap@pmf.sc.gov.br /3271-6861 

648/COMCAP/2020 RF Comércio de Caminhões Ltda 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de revisão com aquisição de 
peças para veículos da marca Volkswagen, 
incluídos na garantia dos bens, de propriedade da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP 

20/07/2021 Wander Damiani Preve wanderpreve@hotmail.com   /3271-6861 

909/COMCAP/2019 
Vicari Comércio de Extintores Ltda. 

EPP 

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço continuado de recarda e 
teste hidrostático de extintores para a Autarquia 
de Melhoramentos da Capital - COMCAP 

23/10/2021 João Alberto Rocha da Silva joaoalberto.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6883 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:serli.comcap@pmf.sc.gov.br
mailto:serli.comcap@pmf.sc.gov.br
mailto:wanderpreve@hotmail.com
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

NÚMERO DA ATA EMPRESA CONTRATADA OBJETO DA ATA 
DATA DE FINAL DE 

VIGÊNCIA 
NOME DO FISCAL EMAIL/TELEFONE PARA CONTATO 

929/COMCAP/2019       
Zitys do Brasil  Comércio e Serviços 

Ltda - ME 

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

26/11/2020 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

      933/COMCAP/2019     
  Niehues Comércio  e 

Representações Ltda - EPP 

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

26/11/2020 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

934/COMCAP/2019              Infotriz Comercial Eireli - EPP                             

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

27/11/2020 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

936/COMCAP/2019       Elo Brasil Cobranças Eireli - ME  

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

27/11/2020 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

1104/COMCAP/2019       BMI Prosper Eireli - EPP 

Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de sacos de lixo (50 e 100 litros) para 
a Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP 

28/11/2020 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

  935/COMCAP/2019       ELO Comércio e Serviços Ltda. EPP 

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

03/12/2020 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

1129/COMCAP/2019       
Elfort Importação e Distribuição de 

Produtos Eireli - ME 

Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de papeleiras para a Autarquia de 
Melhoramentos da Capital - COMCAP  

09/12/2020 Ulisses Laureano Bianchini ulisses.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6822 

1131/COMCAP/2019       Racine Comercial Ltda. EPP 

Aquisição de materiais diversos (cone de 
sinalização, carrinho de mão, fio de nylon, tubos e 
conexões de PVC, tela sombrite e outros) 
destinados ao Departamento de Limpeza Pública 
da Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP 

09/12/2020 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

mailto:almoxarifado.comcap@gmail.com
mailto:almoxarifado.comcap@gmail.com
mailto:almoxarifado.comcap@gmail.com
mailto:almoxarifado.comcap@gmail.com
mailto:almoxarifado.comcap@gmail.com
mailto:almoxarifado.comcap@gmail.com
mailto:ulisses.comcap@pmf.sc.gov.br
mailto:almoxarifado.comcap@gmail.com


                                                                                                                                                            

     
1132/COMCAP/2019     

Vinicius Matos Kussym ME 

Aquisição de materiais diversos (cone de 
sinalização, carrinho de mão, fio de nylon, tubos e 
conexões de PVC, tela sombrite e outros) 
destinados ao Departamento de Limpeza Pública 
da Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP 

09/12/2020 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

  1130/COMCAP/2019 Neuza Silveira dos Santos Eireli 

Aquisição de materiais diversos (cone de 
sinalização, carrinho de mão, fio de nylon, tubos e 
conexões de PVC, tela sombrite e outros) 
destinados ao Departamento de Limpeza Pública 
da Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP 

10/12/2020 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

1128/COMCAP/2019       
Recopeças Indústria e Comércio de 
Peças e Equipamentos Ltda - EPP       

Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de peças com as especificações 
técnicas e características especificadas pra uso, 
reposição e manutenção de veículos leves e 
pesados, máquinas, equipamentos dos diversos 
departamentos da companhia, tais como cardans e 
componentes, conexões, acessórios de 
automação, filtros, itens hidráulicos e mangueiras, 
além de tomadas de força e itens de vedação 

10/12/2020 Josué Goulart josue.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6860 

1109/COMCAP/2019       
Oxigênio Palhoça Comércio de 
Gases Atmosféricos e Produtos 

para Saúde Ltda ME 

Contratação de empresa especializada para 
aquisição de gases industriais para reposição de 
estoque do almoxarifado da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital - COMCAP 

16/12/2020 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 6271-6827 

932/COMCAP/2019       
Lugraf Gráfica e Papelaria Eireli - 

EPP 

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

 17/12/2020 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

931/COMCAP/2019        RSUL Eireli - EPP                    

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

16/12/2020 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

1181/COMCAP/2019 
West Parts Peças e Lubrificantes 

Eireli - EPP 

Contratação de empresa especializada para 
aquisição de filtrantes para utilização nos 
automóveis, utilitários, caminhões, ônibus, 
máquinas e equipamentos que compõem a frota 
própria da Autarquia de Melhoramentos da Capital 
- COMCAP 

02/01/2021 Wander Damiani Preve wanderpreve@hotmail.com  / 3271-6861 

1245/COMCAP/2019 
Dimas Comércio de Automóveis 

Ltda 

Contratação de empresa fornecedora de Peças de 
reposição automotivas Ford originais; também 
denominadas Peças Genuínas ou Peças Legítimas, 
conforme preceitos técnicos estabelecidos pela 
ABNT NBR 15296/2005 

21/01/2021 Daniel Sérgio dos Santos danielsantos.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6860 
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   1242/COMCAP/2019  GHB Comercial Ltda ME 

Contratação de empresa especializada para 
eventual aquisição de ferramentas diversas, 
Equipamentos de Proteção Individual EPIs 
(máscaras de solda), anti-respingo, talha manual e 
motor elétrico de indução a serem utilizadas pela 
Oficina nos setores de Metalurgia e Hidráulica, 
para viabilizar a manutenção preventiva e 
corretiva de veículos pertencentes ao quadro da 
frota da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

    20/02/2021 
Erick Roberto de Jesus 

Martins  
erickmartins.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6831 

1243/COMCAP/2019     Racine Comercial Ltda. EPP 

Contratação de empresa especializada para 
eventual aquisição de ferramentas diversas, 
Equipamentos de Proteção Individual EPIs 
(máscaras de solda), anti-respingo, talha manual e 
motor elétrico de indução a serem utilizadas pela 
Oficina nos setores de Metalurgia e Hidráulica, 
para viabilizar a manutenção preventiva e 
corretiva de veículos pertencentes ao quadro da 
frota da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

29/01/2021 
Erick Roberto de Jesus 

Martins  
erickmartins.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6831 

  930/COMCAP/2019       Tartarus Distribuidora Ltda - ME 

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

16/02/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

  236/COMCAP/2020        GHB Comercial Ltda ME 

Aquisição de lonas de ráfia para realização de 
coleta de resíduos em áreas críticas executadas 
pela Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP 

22/04/2021 Andrey Miranda Santos andrey.comcap@pmf.sc.gov.br /3271-6822 

  237/COMCAP/2020       I.Bordignon Pneus Eireli - ME 

Aquisição de pneus novos, protetor de pneus e 
câmaras de ar para os veículos, máquinas e 
equipamentos pertencentes à Autarquia de 
Melhoramentos da Capital - COMCAP 

28/04/2021 Wander Damiani Preve wanderpreve@hotmail.com   /3271-6861 

  219/COMCAP/2020       Maycon Will Eireli EPP 

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

29/04/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

  222/COMCAP/2020       
Sebold Comercial Atacado de 

Produtos, Alimentos e 
Equipamentos Ltda 

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

29/04/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

  223/COMCAP/2020       
Voa Vomércio Atacadista de 

Produtos Alimentícios Eireli - EPP 

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

05/05/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 
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  217/COMCAP/2020       Douglas de Abreu EPP 

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

05/05/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

 400/COMCAP/2020       Racine Comercial Ltda. EPP 

Aquisição de contentores móveis de plástico para 
a coleta de resíduos sólidos urbanos por coletor 
compactador, com capacidade de 240 (duzentos e 
quarenta) litros modelo americano e contentor 
móvel de plástico com capacidade de 1000 (mil) 
litros pela Autarquia de Melhoramentos da Capital 
- COMCAP 

10/05/2021 
Jefferson Gonçalves dos 

Santos 
jeffersonsantos.comcap@pmf.sc.gov.br / 3261-4811 

410/COMCAP/2020 
Trator Peças Comércio de Peças 

Para Trator  Ltda - EPP 

Contratação de empresa especializada para 
eventual fornecimento de materiais diversos (lixas, 
discos de lixa, disco de desbaste, fitas crepe e 
outros) para a manutenção da frota da Autarquia, 
destinados à reposição de estoque do 
almoxarifado da COMCAP 

12/05/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

406/COMCAP/2020 Elisabete Baumgart 43864074991 

Contratação de empresa especializada para 
eventual fornecimento de materiais diversos (lixas, 
discos de lixa, disco de desbaste, fitas crepe e 
outros) para a manutenção da frota da Autarquia, 
destinados à reposição de estoque do 
almoxarifado da COMCAP 

12/05/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

402/COMCAP/2020 Elisabete Baumgart 43864074991 

Registro de preços para a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de material 
específico (bastão sinalizador)  destinado a 
manutenção viária durante o período noturno do 
Departamento de Limpeza Pública da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital 

12/05/2021 Jorge Luis de Sousa  jorgesousa.comcap@pmf.sc.gov.br 3271-6828 

399/COMCAP/2020 
Offerta Comércio Atacadista, 

Varejista, Prestação de Serviços e 
Consultoria Eireli - ME 

Contratação de empresa especializada para 
aquisição de filtrantes para utilização nos 
automóveis, utilitários, caminhões, ônibus, 
máquinas e equipamentos que compõem a frota 
própria da Autarquia de Melhoramentos da Capital 
- COMCAP 

12/05/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

398/COMCAP/2020 Pércio Tarso da Luz 91058210963 

Contratação de empresa especializada para 
aquisição de filtrantes para utilização nos 
automóveis, utilitários, caminhões, ônibus, 
máquinas e equipamentos que compõem a frota 
própria da Autarquia de Melhoramentos da Capital 
- COMCAP 

12/05/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

409/COMCAP/2020 Racine Comercial Ltda. EPP 

Contratação de empresa especializada para 
eventual fornecimento de materiais diversos (lixas, 
discos de lixa, disco de desbaste, fitas crepe e 
outros) para a manutenção da frota da Autarquia, 
destinados à reposição de estoque do 
almoxarifado da COMCAP 

28/05/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 
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411/COMCAP/2020 
Zitys do Brasil  Comércio e Serviços 

Ltda - ME 

Contratação de empresa especializada para 
eventual fornecimento de materiais diversos (lixas, 
discos de lixa, disco de desbaste, fitas crepe e 
outros) para a manutenção da frota da Autarquia, 
destinados à reposição de estoque do 
almoxarifado da COMCAP 

14/05/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

  215/COMCAP/2020       BMI Prosper Eireli - EPP 

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

14/05/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

  395/COMCAP/2020       Neuza Silveira dos Santos Eireli 

Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de contêineres de vidro com volume 
de 2500 litros para atender a Divisão de Coleta 
Seletiva da Autarquia de Melhoramentos da 
Capital - COMCAP 

14/05/2021 Bruno Vieira Luiz bruno.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6838 

407/COMCAP/2020 Neuza Silveira dos Santos Eireli 

Contratação de empresa especializada para 
eventual fornecimento de materiais diversos (lixas, 
discos de lixa, disco de desbaste, fitas crepe e 
outros) para a manutenção da frota da Autarquia, 
destinados à reposição de estoque do 
almoxarifado da COMCAP 

14/05/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

  218/COMCAP/2020       ELO Comércio e Serviços Ltda. EPP 

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

19/05/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

408/COMCAP/2020 Pércio Tarso da Luz 91058210963 

Contratação de empresa especializada para 
eventual fornecimento de materiais diversos (lixas, 
discos de lixa, disco de desbaste, fitas crepe e 
outros) para a manutenção da frota da Autarquia, 
destinados à reposição de estoque do 
almoxarifado da COMCAP 

28/05/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

  221/COMCAP/2020       Rigel Comércio e serviços Ltda ME 

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

31/05/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

454/COMCAP/2020 Neuza Silveira dos Santos Eireli 

Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de cantoneiras, chapas e barras de 
aço, materiais diversos de solda e correlatos, 
utilizados nos serviços de metalúrgica da oficina da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - COMCAP 

09/06/2021 
Erick Roberto de Jesus 

Martins  
erickmartins.comcap@pmf.sc.gov.br 3271-6831 

470/COMCAP/2020 Racine Comercial Ltda. EPP 

Aquisição de derivados de petróleo - óleos 
lubrificantes, graxa, arla 32, fluído para radiadores 
e fluído para freios para o ano de 2020, para 
atender a Autarquia de Melhoramentos da Capital 
- COMCAP 

18/06/2021 Wander Damiani Preve wanderpreve@hotmail.com   /3271-6861 
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468/COMCAP/2020 
Domitek Comércio e Assistência 

Técnica Eireli 

Contratação de empresa especializada para 
eventual fornecimento de sopradores (portátil e 
costal), novos, destinados a Autarquia de 
Melhoramentos da Capital - COMCAP 

18/06/2021 Roberto dos Santos Ventura  robertoventura.comcap@pmf.sc.gov.br 3271--6852 

476/COMCAP/2020 Racine Comercial Ltda. EPP 

Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de perfil trefilado de borracha 
maciça para a Autarquia de Melhoramentos da 
Capital - COMCAP 

22/06/2021 
Erick Roberto de Jesus 

Martins  
erickmartins.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6831 

480/COMCAP/2020 
Outsourcing Center Comércio de 

Copiadoras Eireli - ME 

Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de suprimentos e equipamentos de 
informática para a Autarquia de Melhoramentos 
da Capital - COMCAP 

22/06/2021 Marildo Peixe peixe.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6804 

453/COMCAP/2020 
Elfort Importação e Distribuição de 

Produtos Eireli - ME 

Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de cantoneiras, chapas e barras de 
aço, materiais diversos de solda e correlatos, 
utilizados nos serviços de metalúrgica da oficina da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - COMCAP 

23/06/2021 
Erick Roberto de Jesus 

Martins  
erickmartins.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6831 

  534/COMCAP/2020       Maycon Will Eireli EPP 

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

05/07/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

  544/COMCAP/2020       Maycon Will Eireli EPP 

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

05/07/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

  578/COMCAP/2020       Oeko Bioplásticos Eireli - EPP 

Contratação de empresa para o fornecimento de 
sacos de lixo compostáveis de 120 litros para 
Coleta Seletiva de Orgânicos da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital - COMCAP 

16/07/2021 Bruno Vieira Luiz bruno.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6838 

  628/COMCAP/2020       
Walendowsky Distribuidora de 

Combustíveis Ltda 

Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de derivados de petróleo (Gasolina 
comum e Óleo Diesel B S 10) para o ano de 
2020/2021 

27/07/2021 
Erick Roberto de Jesus 

Martins  
erickmartins.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6831 

  647/COMCAP/2020       
Offerta Comércio Atacadista, 

Varejista, Prestação de Serviços e 
Consultoria Eireli - ME 

Contratação de empresa para o  fornecimento de 
rodas de ferro aro 22.5 - 8 furos e rodas de ferro 
aro 22.5, para pneus 275/80 R22.5 com espessura 
da chapa de 1,2" para utilização em veículos da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - COMCAP 

27/07/2021 
Erick Roberto de Jesus 

Martins  
erickmartins.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6831 

  546/COMCAP/2020       ELO Comércio e Serviços Ltda. EPP 

Contratação de empresa por registros de preços 
para o fornecimento de material de expediente 
(compra unificada) para todos os órgãos da 
Administração da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

28/07/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 
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  652/COMCAP/2020       
Trator Peças Comércio de Peças 

Para Trator  Ltda - EPP 

Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de materiais de consumo diversos 
(cinta plástica, cinturão ergonômetro, cone de 
sinalização, brocas e parafusos) para a Autarquia 
de Melhoramentos da Capital - COMCAP 

29/07/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

  651/COMCAP/2020       Racine Comercial Ltda. EPP 

Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de materiais de consumo diversos 
(cinta plástica, cinturão ergonômetro, cone de 
sinalização, brocas e parafusos) para a Autarquia 
de Melhoramentos da Capital - COMCAP 

03/08/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

  665/COMCAP/2020       
Medicando Serviços Médicos Ltda 

ME 

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço continuado de Perícia Médica 
Judicial em Processos Judiciais/Trabalhistas da 
Autarquia COMCAP-SC 

04/08/2021 Renata Pereira Fregulia renata.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6815 

  641/COMCAP/2020       
K.C.R. Indústria e Comércio de 

Equipamentos Eireli - EPP 

Contratação de empresa para fornecimento de 
Balança Industrial Eletrônica, com capacidade de, 
no mínimo, 200 kg e divisão de 50g, com Display 
de LED, destinada à pesagem dos resíduos sólidos 
produzidos na Sede da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital -  COMCAP 

06/08/2021 
Nara Lucia Larroyd 

Bittencourt 
nara.comcap@pmf.sc.gov.br / 3261-4809 

  646/COMCAP/2020       
Walendowsky Distribuidora de 

Combustíveis Ltda 

Fornecimento fracionado de Arla 32 - Agente 
Redutor Líquido Automotivo, com a 
disponibilização de tanque para armazenagem de 
abastecimento completo em regime de comodato, 
destinado aos veículos que compõem a frota da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - COMCAP 

03/08/2021 
Erick Roberto de Jesus 

Martins  
erickmartins.comcap@pmf.sc.gov.br 3271-6831 

  676/COMCAP/2020       Maycon Will Eireli EPP 

Fornecimento de álcool líquido 70° utilizado nas 
ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19 
pela Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP 

12/02/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

  649/COMCAP/2020       
Elfort Importação e Distribuição de 

Produtos Eireli - ME 

Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de materiais de consumo diversos 
(cinta plástica, cinturão ergonômetro, cone de 
sinalização, brocas e parafusos) para a Autarquia 
de Melhoramentos da Capital - COMCAP 

13/08/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

  650/COMCAP/2020       Neuza Silveira dos Santos Eireli 

Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de materiais de consumo diversos 
(cinta plástica, cinturão ergonômetro, cone de 
sinalização, brocas e parafusos) para a Autarquia 
de Melhoramentos da Capital - COMCAP 

02/09/2021 Cleydson Nilson Martins almoxarifado.comcap@gmail.com / 3271-6827 

756/COMCAP/2020 Racine Comercial Ltda. EPP 

Aquisição de derivados de petróleo - óleos 
lubrificantes, graxa, arla 32, fluído para radiadores 
e fluído para freios para o ano de 2020, para 
atender a Autarquia de Melhoramentos da Capital 
- COMCAP 

14/09/2021 Wander Damiani Preve wanderpreve@hotmail.com   /3271-6861 
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758/COMCAP/2020 Noel Lavoratti ME 

Contratação de empresa para o fornecimento de 
vassouras de piaçava, vassourões de polietileno e 
vassourões 101, destinados à Autarquia de 
Melhoramentos da Capital - COMCAP 

17/09/2021 Alcebíades Vital Pinheiro alcebiades.comcap@pmf.sc.gov.br  /3271-6853 

757/COMCAP/2020 Pércio Tarso da Luz 91058210963 
Aquisição de material para utilização nos serviços 
de borracharia da Autarquia de Melhoramentos da 
Capital - COMCAP 

23/09/2021 
Erick Roberto de Jesus 

Martins  
erickmartins.comcap@pmf.sc.gov.br 3271-6831 

773/COMCAP/2020 Racine Comercial Ltda. EPP 
Aquisição de Papeleiras de 50 litros em 
atendimento  às demandas da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital - COMCAP 

24/09/2021 Ulisses Laureano Bianchini ulisses.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6822 
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