
  

CONTRATOS 
NÚMERO DO 

CONTRATO 

EMPRESA 

CONTRATADA 
OBJETO DO CONTRATO 

DATA DE FINAL 

DE VIGÊNCIA 
NOME DO FISCAL EMAIL/TELEFONE PARA CONTATO 

968/COMCAP/2020 
Porto Seguro Cia de 
Seguros Gerais S.A. 

Contratação de empresa para a prestação de serviço continuado 

de seguro total de 02 (dois) veículos Kia Bongo UK 2.500 HD SC, 

acoplados com caçambas metálicas basculantes, novos, 

adquiridos para a coleta seletiva de orgânicos e distribuição de 

materiais de pátios de compostagem, da Autarquia de 

Melhoramentos da Capital – COMCAP. 

30/11/2022 André Costa andrecosta.comcap@pmf.sc.gov.br /3271-6831 

889/SMA/2022 
Bemlocar Locadora de 

Veículos Eireli - EPP 

Contrato de locação de veículos terrestres e motorizados, para 

transporte de passageiros, sem motorista, sem combustível, com 

quilometragem livre, abrangendo os custos, com manutenção 

(peças e serviços) e com obrigações legais. Os veículos serão 

utilizados nos serviços administrativos e operacionais para 

atender a Administração Direta e todos os órgãos da 

Administração Indireta do Município de Florianópolis/SC. 

06/12/2022 Pablo Rodrigo Colombo colombo.smma@pmf.sc.gov.br /3271-6800 

890/SMA/2022 
Auto Viação Santa 
Catarina Ltda - ME 

Contrato de locação de veículos terrestres e motorizados, para 

transporte de passageiros, sem motorista, sem combustível, com 

quilometragem livre, abrangendo os custos, com manutenção 

(peças e serviços) e com obrigações legais. Os veículos serão 

utilizados nos serviços administrativos e operacionais para 

atender a Administração Direta e todos os órgãos da 

Administração Indireta do Município de Florianópolis/SC. 

06/12/2022 Pablo Rodrigo Colombo colombo.smma@pmf.sc.gov.br /3271-6800 

258/SMMA/2022 
Penascal Engenharia e 

Construção Eireli 

Contratação de empresa para a implantação dos ecopontos na 

Região do Rio Vermelho e Ingleses (Lote II). 
15/12/2022 Bruno Vieira Luiz bruno.smma@pmf.sc.gov.br /3271-6800 

1251/COMCAP/2020 
Milenium Comércio e 

Serviços Eireli - ME 

Contratação de empresa para a prestação de serviços 

continuados de vistoria, emplacamento, balanceamento, 

geometria, cambagem e recape de pneus para a frota da 

Autarquia de Melhoramentos da Capital - COMCAP 

29/12/2022 Josué Goulart josue.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6839 

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 

31/12/2022 Josué Goulart josue.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6839 



  

veículos leves, pertencentes à frota da Autarquia de 

Melhoramentos da Capital - COMCAP 

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 

31/12/2022 Daniel Sergio dos Santos danielsantos.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6860 

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 

31/12/2022 Josué Goulart josue.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6839 

990/SMMA/2021 

Recopeças Indústria e 
Comércio de Peças e 
Equipamentos Ltda. - 

EPP 

Compra de materiais para tornearia, materiais para conserto de 

elevadores hidráulicos, gases industriais, tintas automotivas, 

ferramentas, materiais para tacógrafos e para a prestação de 

serviços de manutenção com fornecimento de peças para 

reparos hidráulicos da frota da Autarquia de Melhoramentos da 

Capital (Lote 8 – Manutenção hidráulica)  

31/12/2022 Josué Goulart josue.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6839 

991/SMMA/2021 

Oxigênio Palhoça 
Comércio de Gases 

Atmosféricos e Produtos 
para Saúde Ltda. ME 

Compra de materiais para tornearia, materiais para conserto de 

elevadores hidráulicos, gases industriais, tintas automotivas, 

ferramentas, materiais para tacógrafos e para a prestação de 

serviços de manutenção com fornecimento de peças para 

reparos hidráulicos da frota da Autarquia de Melhoramentos da 

Capital 

31/12/2022 André Costa andrecosta.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6831 

404/COMCAP/2020 Patrícia Stefani 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 

31/12/2022 Márcio Fabiano de Oliveira Dias 
marciofabiano.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 

31/12/2022 Márcio Fabiano de Oliveira Dias 
marciofabiano.comcap@pmf.sc.gov.

br 
/ 3261-4823 

330/SMMA/2022 
Contato Eletromecânica 

Ltda. ME Contratação de empresa para implantação de Sistema Preventivo 
31/12/2022 Fernando Carreirão Filho fernando.comcap@pmf.sc.gov.br / 3261-4804 

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


  

Contra Incêndio e Instalação Elétrica, com fornecimento de 

materiais e equipamentos. São eles: SPDA – Sistema de Proteção 

de Descargas Atmosféricas; SA – Sistema de Alarme; SHP – 

Sistema Hidráulico Preventivo e Instalação Elétrica, no Centro de 

Valorização de Resíduos – CVR, da Superintendência de Gestão 

de Resíduos Sólidos – SGRS da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente. 

565/SMMA/2022 

Embrasp Empresa 

Brasileira de Segurança 

Patrimonial Ltda. 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de vigilância humana, patrimonial desarmada a serem realizados 

em postos de trabalho nas dependências da Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente e na Fundação Municipal do Meio Ambiente - 

FLORAM 

10/01/2023 Susana dos Santos Winter Floram.defa@pmf.sc.gov.br /3271-6845 

572/SMMA/2022 
Penascal Engenharia e 

Construção Eireli 

Contratação de empresa para a implantação dos ecopontos na 

Região da Costeira e Coloninha (Lote I) e, Barra da lagoa, Lagoa 

da Conceição e Carianos (Lote II). 

15/01/2023 Bruno Vieira Luiz bruno.smma@pmf.sc.gov.br /3271-6800 

77/COMCAP/2021 
Orbis Sistemas Ltda. 

EPP. 

Contratação de empresa para prestação de serviço de 

Manutenção do Sistema SISCORE – Sistema de Coleta de 

Resíduos, responsável pelo gerenciamento de todos os dados de 

resíduos coletados por esta Autarquia. 

11/02/2023 Tamara Aparecida Gaia tamara.smma@pmf.sc.gov.br /3271-6800 

092/SMMA/2022 
Emerson Raimundo 

Vieira - ME 

Contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte 

de Resíduos Sólidos (lixo domiciliar) através de embarcação, para 

atender as demandas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

de Florianópolis/SC 

21/02/2023 Anderson Leandro Queiroz 
andersonleandro.smma@pmf.sc.gov

.br 
/3271-6800 

093/SMMA/2022 
Zulma Dalvina Laureano 

- ME 

Contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte 

de Resíduos Sólidos (lixo domiciliar) através de embarcação, para 

atender as demandas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

de Florianópolis/SC 

21/02/2023 Anderson Leandro Queiroz 
andersonleandro.smma@pmf.sc.gov

.br 
/3271-6800 



  

148/SMMA/2022 
Multisoft Tecnologia 

Ltda. - ME 

Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços continuados de fornecimento de Licença de Uso de 

Software de Gestão do Posto de Abastecimento de Combustíveis 

com Administração Completa de Custos para o Departamento de 

Manutenção e Transportes da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente de Florianópolis/SC 

23/03/2023 Telmo Vinicio Honorato telmo.smma@pmf.sc.gov.br / 3271-6860 

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. 

25/03/2023 Pablo Rodrigo Colombo colombo.smma@pmf.sc.gov.br /3271-6800 

154/SMMA/2022 Brooks Ambiental Eireli 

Contratação de empresa, especializada e licenciada, para 

prestação de serviços continuados de coleta, transporte 

rodoviário e destinação final ambientalmente adequada de 

resíduos de amianto, produzidos no Município de 

Florianópolis/SC 

28/03/2023 Márcio Fabiano de Oliveira Dias 
marciofabiano.comcap@pmf.sc.gov.

br 
/ 3261-4823 

163/SMMA/2022 
Agroecologia Serviços 

Ambientais Ltda. - ME 

Contratação de empresa para prestação de serviço de natureza 

continuada de tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos recicláveis orgânicos por meio de 

técnicas de compostagem, para atendimento das demandas da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis/SC 

30/03/2023 Marcos Genro de Brum marcosbrum.comcap@pmf.sc.gov.br / 3261-4806 

216/SMMA/2022 

Smart Citizen 

Desenvolvimento e 

Licenciamento de 

Software Ltda. 

Contratação de empresa para prestação de serviço especializado 

de implantação, gestão e operação de serviços setorizados de 

zeladoria ambiental urbana, com mão de obra e utilização para 

aplicativo móvel e plataforma web para emissão e controle 

07/04/2023 Bruno Vieira Luiz bruno.smma@pmf.sc.gov.br /3271-6800 



  

georreferenciado de ordens de serviços, registros fotográficos, 

monitoramento, rastreabilidade e relatórios customizados 

1250/COMCAP/2020 
 

FM Pneus Ltda. 
 

Prestação de serviços continuados de vistoria, emplacamento, 

balanceamento, geometria, cambagem e recape de pneus 

14/04/2023 
Cristiano Possenti 

 

cristianopossenti.smma@pmf.sc.gov

.br 
/3271-6831 

1003/SMMA/2022 
FG Soluções Ambientais 

Ltda. 

Contratação de empresa para prestação dos serviços 

especializados de coleta de resíduos sólidos urbanos Classe II-A 

(fração rejeito) nas Regiões Continente e Norte do Município de 

Florianópolis/SC 

03/05/2023 

Item 01 - Jaderson Nivaldo Vieira                       
Item 02 - Jaderson Nivaldo Vieira    

Item 03 - Anderson Leandro 
Queiroz                                           

residuos.smma@pmf.sc.gov.br 

andersonleandro.smma@pmf.sc.gov

.br 

/3271-6800 

313/SMMA/2022 
Khronos Segurança 

Privada Ltda. 

Contratação para o fornecimento de serviços técnicos 

especializados à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

referentes ao monitoramento da Frota de Coleta de Resíduos 

Sólidos com fornecimento de equipamentos e software, a título 

de comodato. 

11/05/2023 Tamara Aparecida Gaia tamara.smma@pmf.sc.gov.br /3271-6800 

314/SMMA/2022 
Associação de Amigos 
do Parque Cultural do 

Campeche - APA 

Prestação de serviços de característica continuada de tratamento 

e destinação final ambientalmente adequada de resíduos 

recicláveis orgânicos – fração resto de alimentos no Município de 

Florianópolis/SC, por meio de técnicos de compostagem, 

estabelecidos na Instrução Normativa nº 75/2019 do IMA e na 

Resolução do CONAMA nº 481/2017 

11/05/2023 Marcos Genro de Brum marcosbrum.comcap@pmf.sc.gov.br / 3261-4806 

315/SMMA/2022 
Eduardo Elias Rodrigues 

00438541928 

Prestação de serviços de característica continuada de tratamento 

e destinação final ambientalmente adequada de resíduos 

recicláveis orgânicos – fração resto de alimentos no Município de 

Florianópolis/SC, por meio de técnicos de compostagem, 

estabelecidos na Instrução Normativa nº 75/2019 do IMA e na 

Resolução do CONAMA nº 481/2017 

11/05/2023 Marcos Genro de Brum marcosbrum.comcap@pmf.sc.gov.br / 3261-4806 

316/SMMA/2022 
Francisca Aires Neves 

21174660104 

Prestação de serviços de característica continuada de tratamento 

e destinação final ambientalmente adequada de resíduos 

recicláveis orgânicos – fração resto de alimentos no Município de 

Florianópolis/SC, por meio de técnicos de compostagem, 

estabelecidos na Instrução Normativa nº 75/2019 do IMA e na 

11/05/2023 Marcos Genro de Brum marcosbrum.comcap@pmf.sc.gov.br / 3261-4806 

mailto:residuos.smma@pmf.sc.gov.br


  

Resolução do CONAMA nº 481/2017 

317/SMMA/2022 
Composta.Ai – Serviços 

Ambientais Ltda. ME 

Prestação de serviços de característica continuada de tratamento 

e destinação final ambientalmente adequada de resíduos 

recicláveis orgânicos – fração resto de alimentos no Município de 

Florianópolis/SC, por meio de técnicos de compostagem, 

estabelecidos na Instrução Normativa nº 75/2019 do IMA e na 

Resolução do CONAMA nº 481/2017 

11/05/2023 Marcos Genro de Brum marcosbrum.comcap@pmf.sc.gov.br / 3261-4806 

376/SMMA/2022 
Crestani Comércio Eireli 

- EPP 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 

de manutenção predial, por demanda, com fornecimento de 

peças, materiais e mão de obra, para a conservação e 

manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e locais 

de sua responsabilidade no Município de Florianópolis/SC 

31/05/2023 Bruno Vieira Luiz bruno.smma@pmf.sc.gov.br /3271-6800 

320/SMMA/2022 
Editora Notícias do Dia 

Ltda. 

Contratação de empresa visando à assinatura anual impressa e 

digital do jornal “Notícias do Dia” para atender a Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente 

12/05/2023 Adriana Lúcia Baldissarelli adriana.smma@pmf.sc.gov.br /3271-6800 

381/SMMA/2022 Brooks Ambiental Eireli 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço 

continuado de caixas separadoras de água e óleo (SAO), limpeza 

de sistema de tratamento de esgotos e destino final dos resíduos 

perigosos da oficina mecânica da Superintendência de Gestão de 

Resíduos Sólidos (SGRS) da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente 

05/06/2023 

Item 1 – Daniel Sergio dos Santos 
Item 2 – Márcio Fabiano de 

Oliveira Dias 
Item 3 - Daniel Sergio dos Santos 

Item 4 – Márcio Fabiano de 
Oliveira Dias 

 

danielsantos.comcap@pmf.sc.gov.br 

 

marciofabiano.comcap@pmf.sc.gov.

br 

/ 3271-6860 

 

/ 3261-4823 

543/SMMA/2022 
Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais 

Contratação de empresa especializada para prestar serviço de 

seguro de veículos com cobertura para terceiros, para a frota da 

SMMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis/SC 

10/07/2023 André Costa andrecosta.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6831 

603/SMMA/2022 
FG Soluções Ambientais 

Ltda. 

Contratação de empresa para prestação do serviço de resíduos 

sólidos urbanos Classe II-A (fração rejeito) através de caminhões 

compactadores de resíduos, nas Regiões Continente e Norte do 

Município de Florianópolis/SC 

26/07/2023 Anderson Leandro Queiroz                                           

 

andersonleandro.smma@pmf.sc.gov

.br 

/3271-6800 

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


  

674/SMMA/2022 

Geo Brasilis Consultoria, 
Planejamento, Meio 

Ambiente e 
Geoprocessamento 

Ltda. EPP 

Elaboração de planos de manejo das Unidades de Conservação 

do Município de Florianópolis/SC 

09/08/2023 Beatriz Campos Kowalski gabinete.floram@pmf.sc.gov.br /3271-6800 

 
 
 
 

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 

869/SMMA/2021 
Voa Comércio Atacadista de 

Produtos Alimentícios Eireli - EPP 

Contratação de empresa para o fornecimento de 

contentores móveis de plástico para a coleta de 

resíduos sólidos urbanos (lixo) por coletor 

compactador, com capacidade de 240 litros, 

modelo americano, na cor cinza grafite para a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC. 

22/11/2022 Anderson Leandro Queiroz andersonleandro.smma@pmf.sc.gov.br / 3271-6800 

872/SMMA/2021 

Offerta Comércio Atacadista, 

Varejista, Prestação de Serviços e 

Consultoria Eireli - ME 

Aquisição de mudas de plantas ornamentais, 

gramas e terra para serem utilizadas em projeto de 

paisagismo em área do Município, através da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC. 

22/11/2022 Denilson Fidelis Digamfloram.smma@pmf.sc.gov.br / 3225-0322 

870/SMMA/2021 Rafael Felipe Persio - EPP 

Fornecimento de Rodas de Ferro aro 22.5 – 8 furos 

e Rodas de Ferro aro 22.5 – 10 furos, para pneus 

275/80 R22.5 com espessura da chapa de ½”, 

destinados aos veículos caminhões coletores da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC.  

05/12/2022 André Costa andrecosta.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6831 

871/SMMA/2021 Ilson Pfleger & Cia Ltda. - ME 

Aquisição de mudas de plantas ornamentais, 

gramas e terra para serem utilizadas em projeto de 

paisagismo em área do Município, através da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC. 

12/12/2022 Denilson Fidelis Digamfloram.smma@pmf.sc.gov.br / 3225-0322 



  

913/SMMA/2021 

Offerta Comércio Atacadista, 

Varejista, Prestação de Serviços e 

Consultoria Eireli - ME 

Aquisição de grama para utilização em projeto de 

paisagismo e arborização em áreas do Município, 

através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC. 

15/12/2022 Denilson Fidelis Digamfloram.smma@pmf.sc.gov.br / 3225-0322 

912/SMMA/2021 Ilson Pfleger & Cia Ltda. - ME 

Aquisição de grama para utilização em projeto de 

paisagismo e arborização em áreas do Município, 

através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC. 

06/01/2023 Denilson Fidelis Digamfloram.smma@pmf.sc.gov.br / 3225-0322 

147/SMMA/2022 
Trator Peças Comércio de Peças 

para Trator Ltda - EPP 

Contratação de empresa para aquisição de 

Derivados de Petróleo (óleos lubrificantes, graxa, 

aditivo para radiadores e fluído para freios) para 

atender a frota da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente de Florianópolis/SC. 

27/03/2023 Cristiano Possenti cristianopossenti.smma@pmf.sc.gov.br /3271-6831 

146/SMMA/2022 Racine Comercial Ltda - EPP 

Contratação de empresa para aquisição de 

Derivados de Petróleo (óleos lubrificantes, graxa, 

aditivo para radiadores e fluído para freios) para 

atender a frota da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente de Florianópolis/SC. 

31/03/2023 Cristiano Possenti cristianopossenti.smma@pmf.sc.gov.br /3271-6831 

223/SMMA/2022 Benicio Pneus Eireli - EPP 

Contratação de empresa especializada para 

aquisição de pneus novos, protetor de pneus e 

câmaras de ar para os veículos, máquinas e 

equipamentos pertencentes à Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente de Florianópolis/SC 

17/04/2023 Pablo Rodrigo Colombo colombo.smma@pmf.sc.gov.br / 3271-6800 

224/SMMA/2022 I. Bordignon Pneus Eireli - ME 

Contratação de empresa especializada para 

aquisição de pneus novos, protetor de pneus e 

câmaras de ar para os veículos, máquinas e 

equipamentos pertencentes à Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente de Florianópolis/SC 

17/04/2023 Pablo Rodrigo Colombo colombo.smma@pmf.sc.gov.br / 3271-6800 

272/SMMA/2022 
M2TEC Assistência Técnica Ltda. 

ME 

Contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de Trator cortador de grama Tipo 

Giro-Zero, novo, fabricação mínima 2021 para a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 

Florianópolis/SC 

01/05/2023 Pablo Rodrigo Colombo colombo.smma@pmf.sc.gov.br / 3271-6800 

328/SMMA/2022 R.F. Comércio de Caminhões Ltda. 

Prestação de serviços de manutenção e 

fornecimento de peças de reposição automotivas 

originais, também denominadas peças genuínas ou 

18/05/2023 Josué Goulart josue.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6839 



  

peças legítimas, para veículos marca Volkswagen 

de propriedade da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente de Florianópolis/SC 

370/SMMA/2022 Flame Comércio de Gás Ltda. 

Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) 

em botijão de 13 kg e 45 kg para a abastecimento 

das cozinhas da Fundação Municipal do Meio 

Ambiente – FLORAM da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente de Florianópolis/SC 

14/06/2023 Susana dos Santos Winter floram.defa@pmf.sc.gov.br /3271-6845 

539/SMMA/2022 

Oxi Caxias Comércio de Gases 

Atmosféricos e Produtos Para 

Saúde Ltda. EPP 

Contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de gases industriais para reposição 

de estoque da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente de Florianópolis/SC 

21/07/2023 André Costa andrecosta.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6831 

589/SMMA/2022 FM Peças e Máquinas Ltda. EPP 

Contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de equipamentos, tais como, 

Motoserras e Motopodadores, novos com 

fabricação mínima 2021 para a Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente/SC 

26/07/2023 Pablo Rodrigo Colombo colombo.smma@pmf.sc.gov.br / 3271-6800 

590/SMMA/2022 Luciano de Bortolo - EPP 

Contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de equipamentos, tais como, 

roçadeiras laterais, novos com fabricação mínima 

2021 para a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente/SC 

26/07/2023 Pablo Rodrigo Colombo colombo.smma@pmf.sc.gov.br / 3271-6800 

588/SMMA/2022 
América Máquinas e 

Equipamentos Ltda. ME 

Contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de equipamentos, tais como, 

Motopodadores, novos com fabricação mínima 

2021 para a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente/SC 

27/07/2023 Pablo Rodrigo Colombo colombo.smma@pmf.sc.gov.br / 3271-6800 

587/SMMA/2022 
All Norte Materiais de Construção 

Eireli - ME 

Contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de equipamentos, tais como, 

sopradores, novos com fabricação mínima 2021 

para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente/SC 

27/07/2023 Pablo Rodrigo Colombo colombo.smma@pmf.sc.gov.br / 3271-6800 

601/SMMA/2022 
Ynov Distribuição de Produtos 

Eireli - ME 

Contratação de empresa especializada para 

aquisição de discos tacógrafos e fitas de 

impressão, utilizados pelo Departamento de 

Manutenção e Transportes – DPMT nos veículos 

28/07/2023 Pablo Rodrigo Colombo colombo.smma@pmf.sc.gov.br / 3271-6800 



  

da frota própria da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente de Florianópolis/SC 

606/SMMA/2022 Pratika Soluções Ltda. ME 

Contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de equipamentos novos: no-break, 

destinados ao Departamento de Valorização de 

Resíduos e Planejamento (DPVR) da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis/SC 

01/08/2023 Pablo Rodrigo Colombo colombo.smma@pmf.sc.gov.br / 3271-6800 

607/SMMA/2022 
Viph It Comércio de equipamentos 

de Informática Ltda. ME 

Contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de equipamentos novos: impressora 

térmica de etiquetas, no-break, notebooks, 

destinados ao Departamento de Valorização de 

Resíduos e Planejamento (DPVR) da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis/SC 

01/08/2023 Pablo Rodrigo Colombo colombo.smma@pmf.sc.gov.br / 3271-6800 

591/SMMA/2022 

Offerta Comércio Atacadista, 

Varejista, Prestação de Serviços e 

Consultoria Eireli - ME 

Contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de equipamentos, tais como, 

perfuradores de solo, novos com fabricação 

mínima 2021 para a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente/SC 

07/08/2023 Pablo Rodrigo Colombo colombo.smma@pmf.sc.gov.br / 3271-6800 

735/SMMA/2022 
Agricopel Comércio de Derivados 

de Petróleo Ltda. 

Contratação de empresa especializada para o 

fornecimento fracionado de “Arla 32 – Agente 

Redutor Líquido Automotivo”, com a 

disponibilização de tanque para armazenamento e 

sistema de abastecimento completo em regime de 

comodato, destinado aos veículos que compõem a 

frota da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

de Florianópolis/SC 

04/09/2023 André Costa andrecosta.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6831 

752/SMMA/2022 
Scorpion Indústria e Comércio de 

Carrocerias Metálicas Ltda. ME 

Contratação de empresa especializada para 

aquisição de equipamentos, containers e 

caçambas estacionários para a Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis/SC 

18/09/2023 Pablo Rodrigo Colombo colombo.smma@pmf.sc.gov.br / 3271-6800 

782/SMMA/2022 
Dimas Comércio de Automóveis 

Ltda. 

Contratação de empresas para prestação de 

serviço de manutenção e fornecimento de Peças 

de Reposição Automotivas Originais, também 

denominadas peças genuínas ou peças legítimas, 

para veículos das marcas Ford, de propriedade da 

Secretaria Municipal do meio Ambiente de 

29/09/2023 Josué Goulart josue.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6839 



  

Florianópolis/SC 

783/SMMA/2022 DVA Veículos Ltda. 

Contratação de empresas para prestação de 

serviço de manutenção e fornecimento de Peças 

de Reposição Automotivas Originais, também 

denominadas peças genuínas ou peças legítimas, 

para veículos das marcas Mercedes-Benz, de 

propriedade da Secretaria Municipal do meio 

Ambiente de Florianópolis/SC 

29/09/2023 Josué Goulart josue.comcap@pmf.sc.gov.br / 3271-6839 

900/SMMA/2022 
GMC – Gerson Matos Construções 

Eireli 

Contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de Locação de maquinários 

do tipo Escavadeiras Hidráulicas, Retroescavadeira, 

Caminhão basculante, Minicarregadeira, caminhão 

trucado e trator agrícola, com operadores, 

motoristas, combustível e manutenção, para a 

execução de serviços da Secretaria municipal de 

Meio Ambiente em locais diversos no Município de 

Florianópolis/SC 

20/10/2023 
João Henrique de Siqueira 

Quissak Pereira 
305308@pmf.sc.gov.br / 3271-6800 

901/SMMA/2022 
Conquistar Serviços e Construção 

Ltda. ME 

Contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de Locação de maquinários 

do tipo Escavadeiras Hidráulicas, Retroescavadeira, 

Caminhão basculante, Minicarregadeira, caminhão 

trucado e trator agrícola, com operadores, 

motoristas, combustível e manutenção, para a 

execução de serviços da Secretaria municipal de 

Meio Ambiente em locais diversos no Município de 

Florianópolis/SC 

24/10/2023 
João Henrique de Siqueira 

Quissak Pereira 
305308@pmf.sc.gov.br / 3271-6800 

 


