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

VIGÊNCIA
NOME DO FISCAL

 836/COMCAP/2019 Vinicius Matos Kussym ME
Contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de materiais 

para os refeitórios da Autarquia de Melhoramentos da Capital - COMCAP
10/10/2020 Serli de Morais serli.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6846

 848/COMCAP/2019
Trator Peças Comércio de Peças Para 

Trator  Ltda - EPP

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais para 

viabilizar a manutenção da frota própria da Autarquia de Melhoramentos da 

Capital - COMCAP

13/10/2020 Daniel Sergio dos Santos danielsantos.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6860

849/COMCAP/2019      Valdeli Cecílio dos Santos Eireli - EPP

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais para 

viabilizar a manutenção da frota própria da Autarquia de Melhoramentos da 

Capital - COMCAP

15/10/2020 Daniel Sergio dos Santos danielsantos.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6860

858/COMCAP/2019      Neuza Silveira dos Santos Eireli

Futura aquisição, de materiais hidráulicos, elétricos, iluminação pública, pintura, 

materiais estruturais, acabamento interno e externo, artefatos de cimento, 

ferrmental, madeiras em geral, ferragem e cobertura, para fornecimento de forma 

eventual e parcelada conforme necessidade da Autarquia de Melhoramentos da 

Capital - COMCAP

15/10/2020 João Paulo Chagas Vigano joaopaulo.comcap@pmf.sc.gov.br / 3261-4823

864/COMCAP/2019      
Trator Peças Comércio de Peças Para 

Trator  Ltda - EPP

Contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de peças de 

reposição com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade 

de peça de produção original (ABNT NBR 15296), para minicarregadeiras (NEW 

HOLLAND e BobCat) pertencentes a Autarquia de Melhoramentos da Capital - 

COMCAP

15/10/2020 Daniel Sergio dos Santos danielsantos.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6860

862/COMCAP/2019      Racine Comercial Ltda. EPP
Aquisição de discos de tacógrafos para utilização em veículos da Autarquia de 

Melhoramentos da Capital - COMCAP
16/10/2020 Daniel Sergio dos Santos danielsantos.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6860

877/COMCAP/2019      
Outsourcing Center Comércio de 

Copiadoras Eireli - ME

Aquisição de 20 computadores e monitores, necessários à execução das atividades 

desenvolvidas pelos técnicos da Autarquia de Melhoramentos da Capital - 

COMCAP 

20/10/2020 Marildo Peixe peixe.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6804

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
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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

     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

   1242/COMCAP/2019  GHB Comercial Ltda ME

Contratação de empresa especializada para eventual aquisição de ferramentas 

diversas, Equipamentos de Proteção Indiviudal 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 Indiviudal 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
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  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

  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

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
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  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

  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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