
CONTRATO EMPRESA CONTRATADA OBJETO DO CONTRATO FINAL DE VIGÊNCIA NOME DO FISCAL E-MAIL/TELEFONE

721/SETUR/2017
MEL SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS 

LTDA ME

Contratação de empresa 

especializada em fornecer, 

instalar, manter, conservar e 

substituir duchas de praia no 

município de Florianópolis, 

com direito à exploração de 

espaço publicitário e cobrança 

de tarifa aos usuários do 

serviço, conforme termo de 

referência e proposta da 

contratada.

27/12/2022
Lucas Iaconelli 

Figueiró
lucassetur@gmail.com/ 48998161000

383/SETUR/2017 BANCO DO EMPREENDEDOR

Credenciamento de empresa 

especializada para 

operacionalização do 

programa de micro finanças de 

Florianópolis.

31/12/2021
Thiago José de 

Chaves

contatotchaves@gmail.com 

/48999093151

910/SMTTDE/2018 IBAGY IMÓVEIS LTDA

Contratação de empresa 

especializada na locação de 09 

(nove) salas comerciais e 09 

(nove) vagas de garagens 

situadas no Edifício Premier 

Office Center na Rua Padre 

Roma, 482, Centro, 

Florianópolis, compreendendo 

as salas 301 a 309 e vagas de 

garagem de 07 a 14 e 26, para 

abrigar a sede da Secretaria 

Municipal de Turismo, 

Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico.

30/05/2021

mailto:lucassetur@gmail.com/%2048
mailto:contatotchaves@gmail.com
mailto:contatotchaves@gmail.com


420/SMTTDE/2019
W3AGRO - APLICATIVOS PARA  

O AGRONEGÓCIOS LTDA

Contratação de empresa 

especializada em prestar 

serviços de informática 

gerencial - Software de gestão 

das atividades do serviço de 

inspeção municipal de 

Florianópolis, conforme 

Termo de Dispensa de 

Licitação nº 

243/SMA/DSLC/2019 e seus 

anexos.

20/06/2021
Eva Terezinha dos 

Santos Ota

evaota.pescapmf@gmail.com / 48 

999098047

593/SMTTDE/2019
SEBRAE - CIDADE 

EMPREENDEDORA

Contratação de empresa 

especializada pafa a execução 

do Projeto Cidade 

Empreendedora - Ciclo II - , 

no município de Florianópolis.

31/12/2022
Thiago José de 

Chaves
contatotchaves@gmail.com

T. P. 1218/SMTTDE/2019

BAYER & FULLGRAF 

INDÚSTRIA E COM. DE BEBIDAS 

LTDA-ME

Permissão de uso dos espaços 

públicos para a implantação e 

exploração de atividade 

econômica denominado 

"Centros de Conveniência", 

em locais predefinidos pela 

Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, visando 

oferecer produtos e serviços 

de qualidade aos moradores e 

turistas conforme descrição do 

edital de Pregão Presencial nº 

837/SMA/DSLC/2019 e seus 

anexos. 

26/12/2022
Lucas Iaconelli 

Figueiró
lucassetur@gmail.com/ 48998161000

mailto:evaota.pescapmf@gmail.com%20/%2048%2099909-8047
mailto:evaota.pescapmf@gmail.com%20/%2048%2099909-8047
mailto:contatotchaves@gmail.com
mailto:lucassetur@gmail.com/%2048


73/SMTTDE/2020

FAPEU - FUNDAÇÃO DE 

AMPARO A PESQ. E EXT. 

UNIVERSITÁRIA

Contratação de instituição 

especializada para prestação 

de serviços para ensaios 

laboratoriais em amostras 

oficiais de água e alimento 

coletados pelo serviço de 

inspeção municipal de 

Florianópolis, conforme 

Termo de Dispensa de 

Licitação nº 

945/SMA/DSLC/2019 e seus 

anexos.

31/12/2021
Eva Terezinha dos 

Santos Ota

evaota.pescapmf@gmail.com / 48 

999098047

ATA 999/SMTTDE/2020
MULTIBAN LOCAÇÕES DE 

BENS MÓVEIS EIRELI - EPP

Contratação de empresa 

especializada para a prestação 

do serviço de locação de 

contêineres sanitários, 

buscando satisfazer as 

necessidades dos turistas e 

moradores, tendo em vista os 

aspectos higiênicos e 

sanitários, observando as 

legislações vigentes e 

instituindo elementos que 

impeçam a degradação do 

espaço ambiental, nas 

cabeceiras ou entorno da ponte 

Hercílio Luz, na parte insular 

e na parte continental no 

município de Florianópolis.

09/12/2021
Lucas Iaconelli 

Figueiró
lucassetur@gmail.com/ 48998161000

mailto:evaota.pescapmf@gmail.com%20/%2048%2099909-8047
mailto:evaota.pescapmf@gmail.com%20/%2048%2099909-8047
mailto:lucassetur@gmail.com/%2048


ATA 1076/SMTTDE/2020
MULTIBAN LOCAÇÕES DE 

BENS MÓVEIS EIRELI - EPP

Contratação de empresa 

especializada para a prestação 

do serviço de locação, 

instalação, manutenção e 

remoção de banheiros 

químicos, contêineres 

sanitários e demais estruturas 

nas praias município de 

Florianópolis, verão 

2020/2021.

16/06/2021
Lucas Iaconelli 

Figueiró
lucassetur@gmail.com/ 48998161000

998/SMTTDE/2020 ATA
ASAPBRASIL COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI

Contratação de empresa para 

aquisição de 02 (dois) botes 

infláveis com casco rígido, 

motor de quatro tempos, 

montagem, escada telescópia 

03 degraus, capota, carreta de 

encalhe, sonda e salvatagem, 

destinado a atender as 

necessidades dos serviços 

públicos da Superintendência 

da Pesca, Maricultura e 

Agricultura.

16/12/2021
Fernanda Santos 

Amorim

fernanda.pescapmf@gmail.com / 

48999896196

mailto:lucassetur@gmail.com/%2048
mailto:fernanda.pescapmf@gmail.com%20/%2048999896196
mailto:fernanda.pescapmf@gmail.com%20/%2048999896196

